Fleksjob Caféen – Fleksjobspor A (P-nr. 0011 – Opera-nr. 144 4509)

Målgruppen er borgere, som vurderes at kunne påbegynde et fleksjob ved egen kraft eller
med nogen støtte. Formålet er, at borgeren hurtigst muligt ansættes i fleksjob samt at

motivere og støtte borgeren i at fastholde dette. Hvis borgeren ikke ansættes, etableres

der - inden for forløbsvarigheden - praktik med mål om efterfølgende ansættelse i fleksjob.
Springbræt har valgt at organisere indsatsen for borgerne i fleksjobspor A som en
fleksjobcafé, hvor borgerne skal møde 3 timer ugentligt i 13 uger. Konsulenterne i

fleksjobcaféen er de samme, som har sagsansvaret for borgernes forløb. Det betyder, at

der er kort vej fra afklaring til konkretisering og handling. Der er højst 10 borgere tilknyttet

caféen, hvilket betyder, at den enkelte får håndholdt vejledning og støtte til sin jobsøgning.
I Fleksjobcaféen tilbydes:











Undervisning i jobsøgning, herunder introduktion til Arbejdsmarkedsbalancen og

Jobnet. Der arbejdes i mindre grupper og med individuel støtte til egen jobsøgning
Undervisning i arbejdsmarkedsforhold og fleksjoblovgivning

Besøg af rollemodeller, der har fundet fleksjob med støtte fra Springbræt
Jobafklarende tests som Jobspor og Mit Jobkompas

Introduktion til, hvordan man laver en jobprofil på LinkedIn

Aktiviteter, der kan kvalificere jobsøgningsprocessen - indholdet centrerer sig om

afdækning, præcisering og nedskrivning af hver enkelt borgers personlige og faglige
kompetencer i kompetenceprofil

Vejlede og støtte borgeren i jobsamtale og i at indgå aftale om fleksjobansættelse
Opdatering og udvikling af CV og jobansøgning

Dokumentation af jobsøgningsaktivitet og brug af joblog

Der er i forløbet fokus på støtte til og opfølgning på parallelle indsatser, som kan afhjælpe
borgerens sociale, helbredsmæssige, faglige og/eller sproglige barrierer. Desuden er der
opmærksomhed på, hvilke arbejdsredskaber, hjælpemidler, personlig assistance og evt.
handicapkompenserende ordninger, som kan optimere borgerens funktionsevne.

Forløbet kan suppleres med fastholdelsesmentor for at sikre borgeren optimal støtte under
en eventuel praktik med henblik på efterfølgende fastholdelse i fleksjob, jf. beskrivelse s. 7

