
VEJEN TIL EFFEKTIV OG 
ORDENTLIG INTEGRATION



Det bedste af to verdener – Job Integration bygger bro
hele vejen fra asylcentret til job

Job Integration er en bemærkelsesværdig nyska-
belse på integrationsområdet. Et formaliseret 
samarbejde mellem to seriøse, stærke og lands-
dækkende aktører på beskæftigelsesområdet: 
Integro og Quick Care. 
Ved at kombinere det bedste af vores to verdener 
tilbyder vi din kommune en helstøbt løsning på 
integrationsområdet. En helhedstænkende og 
tværfaglig indsats, der sikrer effektiv integration og 
målrettet jobskabelse uden ekstra omkostninger til 
tolkebistand m.v. 

Løsningen giver mulighed for at starte indsatsen 
allerede på asylcentrene via praktik, sundhedstilbud 
og sprogskole - og fortsætter hele vejen til praktik 
og job. Et effektivt forløb, der samtidig er kende-
tegnet af omsorg og ordentlighed.

Skræddersyet indsats med garanti for effekt
Tilbuddet kan sammensættes efter jeres ønsker og 
behov. Afhængig af valg af indhold og tidspunkt 
for indsatsen, garanterer Job Integration et 
minimum antal borgere i ordinær beskæftigelse og 
praktik ved aftalens udløb.

Job Integration råder over tværkulturelle medarbej-
dere med samme kulturelle og sproglige baggrund 
som borgeren. Disse ressourcer sættes i spil, 

når det er hensigtsmæssigt - for at sikre, at barrier-
er nedbrydes og kommunale udgifter tilf.eks. tolke-
bistand mindskes væsentligt

Job Integration arbejder med valide systemer til 
måling af indsatsernes effekt. Når vi indgår aftale, 
synliggør vi forventningerne til indsatserne - borge-
re i job, praktik m.v. - og sørger for løbende at 
rapportere effekt i det omfang, det ønskes. 
Ligesom vi gerne indgår aftaler, hvor afregningen 
tager udgangspunkt i de forventede resultater.

Job Integration sikrer effektiv og ordentlig integration. 
Hele vejen fra modtagelse på asylcentret over sprogskole 
til praktik og job.



Job Integration tilbyder en gennemtænkt 
række af ydelser inden for integrationsom-
rådet. Helhedstænkende indsatser, som kan 
sammensættes efter behov. Samlet sikrer 
indsatserne et målrettet og effektivt integra-
tionsforløb fra modtagelse på asylcentret til 
fuld integration. Blandt indsatserne er: 
Modtagelse · Screeninger · Afklaringer · 
Branchepakker · Sprogundervisning · Fami-
lie/social mentorindsats · Praktik og job. 

Vi tilbyder også 3 måneders efterværn efter 
påbegyndt uddannelse eller job. Ligesom vi 
gerne varetager sagsbehandlingen for den 
enkelte integrationsborger i tæt samarbejde 
med kommunens myndighedsperson.
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En helhedstænkende indsats med sprog,
job og sundhed - 100% �eksibel og med sikkerhed for effekt

Denne brochure giver ikke plads til at gå i detaljer 
med alle vores indsatser på integrationsområdet. 
Men helt overordnet kan Job Integrations ydelser 
opgøres i tre hovedområder: Sprog & kultur, Job & 
netværk samt Sundhed & familie. 

Sprog & kultur
Vi tilbyder en �eksibel sprogskole, der fusionerer 
jobskabelse og danskundervisning til en helhed. Vi 
sikrer en bedre målopfyldelse - en højere succesrate 
og et hurtigere gennemløb, hvilket betyder en 
kommunal besparelse. Der er tale om en total- 
løsning, der består af:

 Job, beskæftigelse og uddannelse
 Danskuddannelse og kulturforståelse
 Personligt empowerment program

Job & netværk
Et skræddersyet forløb, hvor borgeren bliver 
tilknyttet en tværkulturel mentor/jobcoach, der 
både taler dansk og borgerens modersmål. Fokus 
er hurtig etablering af job/virksomhedspraktik. Vi 
anvender den nye effektive metode BRANCHE- 
PAKKER. Via unikke sprogkort og fakta-ark sikrer 
vi fælles sprog og forståelse lige fra borgerens 
indledende samtale og hele vejen til job. 

Forløbet kan bestå af: 

 

 

 

 

Sundhed & familie
Job Integration bygger bro mellem sundheds-
verdenen og beskæftigelsesverdenen. 
Udgangspunktet er det hele menneske. Det giver 
markant effekt i forhold til at løfte integrations-
borgere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. 
Envidere sikrer vi, at der udover praktik og job moti-
veres til at indgå i de danske normer omkring 
børnepasning. Vi kan tilbyde: 

 Familie/social coaching & mentoring 
 Fysisk funktionsafklaring
 Psykisk screening
 Psykoedukation

Mindst 1-2 ugentlige samtaler med jobcoach, 
udarbejdelse af CV og jobpro�l mv.

2 ugentlige netværksdage, hvor borgeren får
viden omkring  arbejdsmarkedet og det
danske samfund. Hvad det vil sige at arbejde på
en dansk arbejdsplads. Herunder også CV, 
ansøgning og jobsamtale mv.

Individuel hjælp til at opnå job eller starte 
praktik, herunder kompetenceafklaring og 
branchevalg

Vil du have yderligere information om de enkelte områder, så kontakt os. Vi vil 
glæde os til at tage en dialog om mulighederne. Vores helhedstænkende 
indsats er 100% �eksibelt opbygget, så løsningen kan sammensættes præcist 
efter kommunens ønsker og behov - med sikkerhed for effekt. 
Find vores kontaktoplysninger på bagsiden. 



Kontakt:    
Chefkonsulent Kim Overgård
Mobil: 20 87 63 38
Tlf: 70 20 51 25
kov@integro.dk
www.integro.dk

Kontakt:
Seniorkonsulent Flemming Hansen  
Mobil: 29 87 01 25
Tlf: 40 77 80 16    
�a@quickcare.dk 
www.quickcare.dk

Job Integration er vejen til effektiv og ordentlig integration. En helstøbt løsning på integrationsområdet, der kombinerer det bedste fra to verdener,
når det handler om sprogskole, sundhed og job. Kvaliteten sikres gennem et formaliseret samarbejde mellem to stærke landsdækkende aktører på 
beskæftigelses- og integrationsområdet: Integro og Quick Care.

www.job-integration.dk


