
Som fleksjobber har du nu en enestående chance 
for at optimere dine jobmuligheder i samarbejde 
med Joballiancen. Gennem et sammenhængende 
forløb med forskellige indgangsvinkler og værk-
tøjer forstærker vi dine muligheder for at komme 
i job. Vi er ved din side under hele job søgningen 
– og slipper dig først, når du er bedre rustet til et 
job. Din succes er vores succes.

Du får:

   
 Individuel vejledning og rådgivning i for-
hold til din specifikke situation. Vi hjælper 
dig med at overvinde barrierer i forbindelse 
med jobsøgning, og vi hjælper dig med at 
se mulighederne på arbejdsmarkedet. 

 

 
 Et kursus, hvor du lærer at håndtere dine 
personlige udfordringer i en arbejdsmæs-
sig sammenhæng. Du får blandt andet 
viden om, hvordan du bedst bruger dine 
egne ressourcer og kompetencer på en ny 
og mere optimal måde samt vejledning i 
forhold til dialogen med dine kollegaer. 

 
 
Vejledning og opbakning i at kontakte 
virksomheder samt støtte til at etablere et 
fleksjob eller en virksomhedspraktik, der 
kan resultere i et job. 

   

Opbygning af netværk, hvor du har mulig-
hed for at møde ligesindede. I har mulig-
hed for at spare med hinanden i forhold 
til jobsøgning og jobmuligheder og i 
forhold til, hvordan I bedst præsenterer 
jer over for en potentiel arbejdsgiver.

Hvad er Joballiancen?
Joballiancen er et pilotprojekt, som Landsforeningen af 
Fleks- og Skånejobbere (LAFS) gennemfører i samarbejde 
med Dansk Fibromyalgiforening (DFF), der begge er 
uafhængige frivillige organisationer. Formålet med Job- 
alliancen er at hjælpe ledige fleksjobbere hurtigere ud 
på arbejdsmarkedet. Forløbet bliver en del af din plan 
og aftales konkret med dit jobcenter. Projektet forventes 
afsluttet ved udgangen af april 2017.

Vil du være bedre rustet 
til at komme i job?

Vil du med, så kontakt:
Hanne Rasmussen Merete Hornecker

   29 89 15 78     21 71 63 21   
 hr@lafs.dk  mh@lafs.dk  

 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Joballiancen. 

Projektet er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

I november 2016 starter Joballiancen et sammenhæn-
gende forløb op, som skal være med til at optimere dine 
jobmuligheder. Målet er at finde den hurtigste vej til dit 
nye fleksjob. Forløbet indeholder et informationsmøde på 
maks. 4 timer, en indledende individuel samtale på ca. 1,5 
time, 3 kursusdage af 4 timers varighed samt supervision, 
der tilrettelægges med den enkelte deltager.  



Informationsmøde
Dato:  Umiddelbart efter din aftale med jobcenteret.
Varighed: max. 4 timer.
 
 • Velkomst til Projekt JobAlliancen
 •  Din vej gennem Projekt Joballiancen, indtil du 

lander et fleksjob.
 •  En dybdegående præsentation af alle de aktivite-

ter, du skal igennem. 
 •   Introduktion til ”Skattekisten” som metode til at 

fastholde dine styrkesider.
 •   Præsentation af dine nøglepersoner i projektet, og 

hvordan de vil hjælpe dig.
 •  Møde med de andre deltagere i projektet, som 

bliver dit netværk undervejs. 
 •   Forventningsafstemning til projektet og konkret 

plan for det videre forløb for dig.

Første individuelle sparringssamtale 
Dato:  16., 17. eller 18. november 2016. 
Varighed: 1,5 time.
 
 •  Samtale med udgangspunkt i dig og dine ønsker 

samt overvejelser til fremtidigt fleksjob. Hvor 
oplever du dine styrker, og hvor oplever du, at du 
med fordel kunne have brug for yderligere støtte 
og rådgivning.

 •  Samtalen skaber retningen og rammerne for din 
personlige rådgivning fremadrettet.

 •  Aftaler om individuel rådgivning fremover  
– hvornår og hvordan. 

 

Kursusdag
Dato:  29. + 30. november 2016 + 16. januar 2017. 
Varighed:  4,5 time inkl. frokost pr. kursusdag.
 
 •  På kurset lærer du at håndtere dine personlige 

udfordringer i en arbejdsmæssig sammenhæng. 
Du får blandt andet viden om, hvordan du bedst 
bruger dine egne ressourcer og kompetencer på 
en ny og mere optimal måde samt vejledning i 
forhold til dialogen med dine kollegaer. Kursusda-
gene følger også op på de erfaringerne, du gør dig 
undervejs.

 •  Kursusunderviser er erhvervspsykolog Henriette 
Cranil som har stor erfaring inden for kompeten-
ceudvikling og coaching. Desuden deltager dine 
personlige rådgivere fra Joballiancen.

 

Talentklub
Dato:  Første møde er d. 8. december 2016.
Sted:  Centralt sted i Vejle.
Varighed:  4 timer ved første møde, dernæst 2-3 timer 

pr. møde alt efter behov. 
 
 •  Talentklubben er en række netværksmøder. 
 •  På første møde gennemfører vi en talent-works-

hop, der giver en introduktion til begrebet talent, 
samt hvordan du kan bruge dette perspektiv til at 
formulere dig positivt omkring dine kompetencer. 

 •  Vi finder og gennemgår alle dine succeshistorier 
og arbejder med, hvordan du omsætter dem til 
varetagelse af konkrete arbejdsopgaver og jobind-
hold. Du får således udbygget din rygsæk, så du 
kan fortælle arbejdsgiveren, hvad du kan, samtidig 
med at du får øje på nye jobperspektiver. 

 •  Talent-workshoppen gennemføres af cand. mag. 
Judi Olsen, som har stor erfaring inden for talent-
udvikling/coaching samt ledelse og ansættelse af 
medarbejdere blandt andet i fleksjob.  

 •  På de efterfølgende netværksmøder vil der være 
konkrete opgaver, der dels udvider dit syn på dit 
eget talent, og hvor der dels er mulighed for spar-
ring blandt deltagerne og projektets rådgivere. 

 •  Efter det første møde aftales konkrete opgaver, 
hvorefter talentklubben kører videre med cirka 14. 
dages interval efter 1. januar 2017. På de efter-
følgende møder, er de personlige rådgivere fra 
projektet tovholdere.   

Din jobsøgning
Undervejs i forløbet aftales din jobsøgning konkret med 
din sagsbehandler eller virksomhedskonsulent, som også 
hjælper dig med de konkrete aftaler med virksomhederne 
om job eller virksomhedspraktik.

Dit forløb i JobAlliancen  
– Velkommen!

Som deltager i Joballiancen får du en enestående 
mulighed for et målrettet forløb, der har som 
formål at få dig direkte i fleksjob. Forventninger-
ne til dig er, at du har lyst til at arbejde med dig 
selv, prøve nogle ting af og optimere din egen 
jobsøgning. Vi har rammerne og aktiviteterne,  
du har energien og vovemodet. Vi tager ud-
gangspunkt i dig og din aktuelle situation – og 
hjælper dig på vej. Vi arbejder på den hurtigste 
vej til dit fleksjob, men giver også mulighed for, 
at du kan fortsætte i forløbet, når du har fået 
en aftale med en virksomhed. Forløbet, inklusiv 
kursus og møder, foregår et centralt sted i Vejle. 

Her kan du læse om indholdet i de 
enkelte aktiviteter:


