SOCIALT ANSVAR

er et fælles ansvar
I Varde er der desværre mange
mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet.
Det kan være på grund af fysiske, psykiske
eller sociale udfordringer. Fælles er, at det har
mærkbare konsekvenser - for den enkelte,
for dennes familie og for kommunens muligheder
for fortsat jobvækst og velstand.

SMÅJOBS
GOPGAVER
FA
KERNEOPGAVER
Vi er en gruppe erhvervsledere i Code of Care Varde, der har sat os
for at hjælpe med at finde småjobs til mennesker med udfordringer
i livet.
Og her har vi brug for din hjælp
Vi har brug for, at der skabes flere småjobs til de ledige, der ikke kan
tage et job på fuld tid. Der er masser af små opgaver i din og vores
virksomhed, som enten slet ikke løses eller som løses af medarbejdere, der ville give mere værdi andre steder i virksomheden.
Det gælder hos os – og helt sikkert også hos dig
Derfor vil vi bede dig om at spotte opgaver, som kan etableres som
et småjob og varetages af et sårbart menneske.

“

Et menneske, der har brug for at blive sluset langsomt ind på arbejdspladsen, så der kan udvikles selvværd, arbejdsidentitet og
tryghed i jobbet.
Det kan svinge mellem alt fra 3-4 timer hver uge til 3-4 timer hver
dag. Bliv inspireret til småjobs i din virksomhed – og se hvor let det
er at give en ledig en plads på arbejdsmarkedet.
Det vil være muligt at begynde forløbet med en
praktikperiode, så der kan skabes grobund for et småjob.
Tak fordi du bakker op om Code of Care Varde

Vores vision:

“Vi løfter i flok og skaber plads til alle på arbejdsmarkedet”

“

Kan vi hjælpe og gøre en stor forskel for en person, som har udfordringer med at komme ind på arbejdsmarkedet og skal vi så gøre
det? Ja, hvis det giver mening for begge parter.
Med Code of Care indgår vi i et fællesskab i Varde kommune, hvor vi
sammen prøver at løfte en udfordring om at skabe job til personer,
som ikke har den nemmeste vej ind til arbejdsmarkedet.
Code of Care ambassadør
Michael Eirup, HQSE-chef, Kvist Industries
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kan du spotte i din virksomhed?

Code of Care

Mere care - mindre mig

Det er nemt at komme i gang

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

Spot et småjob

Kontakt os

Det rette match

Kom godt i gang

Se dig omkring i virksomheden
og spot opgaver til et småjob
- hør dine medarbejdere.

Når du har opgaver klar,
så kontakt jobcentret med funktioner
og et tidsestimat.
Se kontaktoplysninger herunder.

Ved jobsamtalen vil
jobkonsulenten være tilstede,
så du får den rigtige medarbejder.

Informer de øvrige medarbejdere
og sæt gerne én til at være mentor
for den ledige.

FAKTA NÅR DU ANSÆTTER EN I SMÅJOB
Lønnede timer sammen med praktik og løntilskud?
· Du kan have en medarbejder ansat i få lønnede timer, der samtidig er i praktik eller løntilskud, hvor der oplæres nye færdigheder.
· Medarbejderen kan dog ikke have lønnede timer og praktik/ løntilskud i den samme arbejdsfunktion i virksomheden.
· Medarbejder ansat i få timer (småjobs) har de samme rettigheder, som en medarbjeder ansat på fuld tid.
· Er arbejdet omfattet af en overenskomst, følges denne. Kontakt eventuelt den relevante faglige organisation.
· Arbejdsgiver betaler løn for de timer ansættelsen vedrører, løn ved sygdom samt feriepenge for de ordinære timer.

Hvem er målgruppen for småjobs?
· Ledige, der har brug for at komme ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet.
· Alle borgere på kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og i ressourceforløb kan have et småjob.
· Ledige, som kan have en lønindtægt hos jer sammen med en supplerende offentlig ydelse.

SPRED DET MENINGSFULDE BUDSKAB
Husk at inspirere andre virksomhedsledere til at etablere småjobs og opleve den loyalitet og det engagement,
som opstår hos både småjobberen og de øvrige medarbejdere.

Ring til Jobcenter Vardes Hotline på 2119 2999 eller beskriv dine opgaver og
estimeret timeforbrug og send det til hotline-jobcenter@varde.dk med titlen ”Småjob”.
Så er du i gang med at gøre en kæmpe forskel for en ledig.

PS. Hvis du vil være med i Code of Care Task Forcen, så giv lyd
- vi er åbne for dine tanker og ideer.

Få mere inspiration til småjobs på www.codeofcare.dk/smaajob

Mødeklargøring · Kopiering/ scanning
Indtastning af data · Samle mapper
Oprydning · Arkivering

Lettere tilberedning
Anrette og rydde af · Opvask
Handle ind · Madregnskab m.m.

Lettere rengøring · Opfyldning
af toiletartikler · Strygeopgaver
Ordne køleskab · Købe rengøringsartikler

Sætte frokost frem · Ærinder
Vande blomster · Tømme papirkurve
Lægge papir i kopimaskine

Vareopfyldning · Kassebetjening
Servicering af kunder · Lageroprydning
Lægge tøj sammen · Spotte udløbsvarer

Montage · Produktion · Samlebånd
Pluklager · Pakning · Forsendelse
Varekørsel · Oprydning · Sortering

Styring af ITlager · Udlevering udstyr
Hjælp til computerproblemer
Styring af serverplads

Køre varer ud til kunder
Aflevere og afhente post og pakker
Ærinder · Afstemme varelister

Vedligehold af udearealer · Reparationer
Affaldshåndtering · Oprydning af inde og
ude · Vande blomster

Rengøring · Opfyldning
Klargøring til buffet · Friske blomst
Pudse glas, folde servietter

Oprydning og rengøring på byggeplads
Lettere stilladsarbejde
Lettere håndværksopgaver

