SAMMEN OM INTEGRATION

VIRKSOMHEDSPARTNERSKABET
”SAMMEN OM INTEGRATION”
– DET SKAL VÆRE LET OG ATTRAKTIVT AT HJÆLPE FLYGTNINGE I ARBEJDE

På regeringens topmøde om integration på Marienborg
d. 24. september 2015 blev virksomhedspartnerskabet
”Sammen om integration” etableret.

Der findes en række tilbud, din virksomhed kan benytte
sig af, og som gør det både nemt og attraktivt at deltage
i indsatsen. Herunder:

Formålet med partnerskabet er, at virksomheder, der allerede
har åbnet døren for en eller flere flygtninge, går foran og
synliggør mulighederne for at integrere nytilkomne flygtninge
på arbejdsmarkedet – og derved inspirere flere virksomheder
til at følge efter og tage del i integrationsopgaven. Alle virksomheder, store som små, kan være med i partnerskabet.

•
•
•
•
•
•

Målgruppen er flygtninge, der har fået asyl og indgår i integrationsprogrammet.

Læs mere om de enkelte ordninger i faktaarkene på
www.sammenomintegration.dk

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)
Bonusordning for private virksomheder
Virksomhedspraktik
Job med løntilskud
Mentorordning
Voksenlærlingeordning

RAMMERNE

KOM VIDERE

Der er tre muligheder for at indgå i partnerskabet:

Det er let at komme i gang. Kontakt
Jobservice Danmark på 72 200 350 eller
på mail jobservicedanmark@star.dk

• Din virksomhed fortsætter det gode samarbejde med jobcentret og kommer på listen over partnerskabsvirksomheder på
www.sammenomintegration.dk for at bidrage til at synliggøre
indsatsen.
•	Jobservice Danmark hjælper jer med at etablere et samarbejde
med relevante jobcentre, og I kommer på listen over partnerskabsvirksomheder, hvis I ønsker det.
•	Har I mulighed for at tilbyde et større antal pladser til flygtninge, kan
I med fordel indgå en integrationsaftale med Jobservice Danmark.
Med integrationsaftalen får virksomheden én indgang til beskæftigelsessystemet og koordineret service på tværs af jobcentre.

Læs mere på www.sammenomintegration.dk,
hvor du kan finde mere info om partnerskabet, læse cases om andre virksomheders
erfaringer og få gode råd til at få frugtbare
virksomhedsforløb. Her finder du også det
logo, deltagere i partnerskabet frit kan bruge
på egen hjemmeside, trykt materiale mv.

