Brøndby

Virksomhedscenter
Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem
et jobcenter og en privat eller offentlig virksomhed. Målet med aftalen er at få ledige med fx ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer
tættere på arbejdsmarkedet.
Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal
pladser til rådighed for jobcentret. Det er jobcentret,
som udvælger motiverede ledige (der i virksomhedscentret kaldes ”kandidater” for at understrege, at de
kandiderer til et job). Kandidaterne løser arbejdsopgaver inden for virksomhedens daglige arbejdsfelt. Derudover kan kandidaterne sideløbende deltage i forskellige aktiviteter, fx danskuddannelse, der kan understøtte
den enkeltes vej ind på arbejdsmarkedet.
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•

For at støtte kandidaterne udpeger virksomheden én
eller flere mentorer, der kan hjælpe kandidaterne i dagligdagen. Jobcentret dækker udgifter til mentorerne og
kan også tilbyde dem mentoruddannelse. Jobcentret
følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomhedscentret.

Eksempel

Fordele
•

En grundide med virksomhedscentre er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads
og indgår i et arbejdsfællesskab med ordinært ansatte.

