
Ressource- og jobafklaring 
Individuelt forløb: Samtaler, praktik og 
opfølgning, 13 uger.

En håndholdt, virksomhedsrettet indsats med praktikforløb som afprøvning. Afklaring af jobønsker 
på den ene side - personlig og helbredsmæssig afklaring på den anden.  



Et individuelt virksomhedsrettet praktikforløb som af-
prøvning. På den ene side afklaring af jobønsker - og på 
den anden side en personlig og helbredsmæssig afkla-
ring.  

Borgeren får en ressource- og arbejdsmæssig afklaring via et 
kort motivationsforløb og etablering af virksomhedspraktik, 
som skal være med til at dokumentere borgerens funktions-
evne og arbejdsmæssige muligheder. Metoden er at etablere 
virksomhedspraktik, der følges tæt op – også på virksomheden, 
hvorefter der udarbejdes en detaljeret beskrivelse af opgaveløs-
ningen. 
 
 
Hvem kan deltage
• Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med behov for  
 afklaring i forhold til videre foranstaltning i Rehabilitering- 
 steam

• Borgere med personlige, sociale, kulturelle eller funktions- 
 mæssige barrierer 
 

Hvad er inklusiv
• Evt. 1-2 ugers motivationsforløb

• Op til 13 ugers virksomhedspraktik

• Individuel jobcoaching – ugentlige samtaler

 

Motivationsforløb indeholder
• Fra sygdomsidentitet til arbejdsidentitet

• Konfliktløsning

• Privatøkonomi

Varighed
• Op til 13 uger 

• Individuel indsats med mulighed for holdundervisning i moti- 
 vationsforløbet

Ressource- og jobafklaring - et individuelt, håndholdt forløb
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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.

Særligt ved dette forløb
• Praktikforløbet dokumenterer behovet for evt. støtte i  
 forhold til den fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet,  
 inkl. vurdering, der skal danne grundlag for jobcentrets evt.  
 videre beslutningsproces i Rehabiliteringsteamet 

• Udover detaljeret socialfaglig praktikrapport udarbejdes i  
 samarbejde med arbejdsgiver en kvalifikationsprofil med  
 borgerens tilegnede kvalifikationer og overblik over,  
 hvilke kvalifikationer der mangler, for at borgeren har de  
 rette kompetencer til at kunne bestride en stilling inden for  
 valgte branche

• Fokus på borgerens personlige udvikling, sociale kompeten- 
 cer og holdningsbearbejdning frem mod erkendelse af egen  
 situation

• Borgeren får adgang til Integros virksomhedsnetværk - både i  
 nærområdet og i regionen

Rehabilitering der gør job til 
en del af behandlingen

JobHab er Integros helhedstænkende rehabilite-
ringskoncept. Det tager udgangspunkt i at jobbet 
er en afgørende ”game changing” faktor, når det 
drejer sig om rehabilitering. Derfor er energien og 
fokus i JobHab samlet om netop dette. At hjælpe 
borgeren med at finde et fleksjob, der passer til de 
ressourcer, som er til rådighed her og nu. 

Få vores konceptbrochure om JobHab, hvis du vil 
vide mere om rehabiliteringsforløb med jobbet som 
game changer. Kontakt os eller hent brochuren på 
www.integro.dk

JobHab


