
Grib Chancen  
Et virksomhedsrettet udviklingsforløb for flygtninge og indvandrere

Afklaring og opkvalificering til jobs indenfor brancher med mange jobåbninger – og sikring af match 
med virksomhed med jobperspektiv. Fokus på at understøtte målgruppens udvikling af danskkund-
skaber via virksomhedsforløb og netværksbaserede aktiviteter. Derudover iværksætter vi relevante 
supplerende indsatser, der kan understøtte borgerens vej ind på arbejdsmarkedet - så målgruppen 
samlet set får styrkede muligheder for at udnytte deres evner, forsørge sig selv og leve et godt og 
aktivt liv i Danmark. 

En håndholdt, virksomhedsrettet og helhedsorienteret indsats, for 
borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der har været man-
ge år i Danmark og som er ”kørt fast” i systemet.



En håndholdt, virksomhedsrettet og helhedsorienteret 
indsats, for borgere med anden etnisk baggrund end 
dansk, der har været mange år i Danmark og som er 
”kørt fast” i systemet. 
 
Mere om forløbet
Det handler om afklaring og opkvalificering til jobs indenfor 
brancher med mange jobåbninger – og sikring af match med 
virksomhed med jobperspektiv. Der er fokus på at understøtte 
målgruppens udvikling af danskkundskaber via virksomhedsfor-
løb og netværksbaserede aktiviteter. 

Derudover iværksætter vi relevante supplerende indsatser, der 
kan understøtte borgerens vej ind på arbejdsmarkedet - så 
målgruppen samlet set får styrkede muligheder for at udnyt-
te deres evner, forsørge sig selv og leve et godt og aktivt liv i 
Danmark. 

Hvem kan deltage?
• Aktivitetsparate borgere med ikke-vestlig baggrund over  
 30 år, der har været på offentlig forsørgelse i flere år. Uden  
 progression, trods diverse indsatser

• Borgere med ringe danskkundskaber og kun sporadisk  
 tilknytning til det danske arbejdsmarked

• Borgere med personlige, sociale eller funktionsmæssige 

 barrierer 

Hvad er inklusiv
• Uge 1: Screening og afdækning af jobrettede kompetencer  
 og funktionsevne 

• Uge 2-6: Brancherettet jobafklaring og opkvalificering, evt.  
 supplerende tværfaglig indsats så som fysisk træning 

• Virksomhedsrettet opkvalificeringsforløb iværksættes hurtigst  
 muligt

• Coachende forandringssamtaler med tværkulturelle jobcoa- 
 ches, der har forståelse for – og kan se bag om borgerens  
 kulturelle og sproglige barrierer

• Mulighed for fysisk funktionsafklaring og psykisk screening 

Moduler i undervisningen
• Brancherettet kompetenceafklaring, Kompetencekort, OFUS  
 Jobprofil

• Arbejdsmarkedet i dag, kultur- og virksomhedsforståelse

Grib chancen – et tværkulturelt udviklingsforløb
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Integro A/S er en landsdækkende kursus- og rådgivningsvirksomhed. Vi har specialiseret os i at få menneskeligt potentiale til at gå op i en højere enhed med 
erhvervslivets skiftende behov og udfordringer. Vores overordnede mål er at skabe arbejdsLIVSglæde. Siden 1994 har vi samarbejdet med kommuner og virksom-
heder inden for et bredt spektrum af målgrupper og brancher med høje jobeffekter til følge. Til glæde for borgerne og til gavn for samfundet.

• Understøttelse af teoretisk danskundervisning

• Jobsøgning – ansøgning, CV, jobdatabaser, uopfordret an- 
 søgning, jobsamtalen, præsentationsteknik m.m.

• Psykoedukation 

• Herudover virksomhedsbesøg, oplæg fra rollemodeller og  
 netværksdannelse

 
Varighed
• Op til 26 uger inkl. praktik

• Kan både tilbydes individuelt og på hold 

Særligt ved dette forløb
• Fokus på motivation og eliminering af de forhindringer, der  
 står i vejen for at den ledige kan blive selvforsørgende

• Hensyntagen til og koordination med parallelindsatser som fx  
 behandling

• Kursisten får adgang til Integros virksomhedsnetværk både i  
 nærområdet og i regionen

Integrationskonceptet der 
bygger en bro af tillid

JobIntegration er et helstøbt koncept, der sikrer 
effektiv og ordentlig integration. Konceptet tager 
først og fremmest udgangspunkt i, at vejen til bed-
re integration går gennem arbejdsmarkedet – men 
respekterer samtidig, at fysisk og psykisk sundhed 
er afgørende for et vellykket integrationsforløb. 
Hele vejen fra asylcentret til job.

Få vores konceptbrochure om JobIntegration, hvis 
du vil vide mere om integrationsforløb, der sikrer 
effektiv og ordentlig integration. Kontakt os eller 
hent brochuren på www.integro.dk

JobIntegration


