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Et stærkt
samarbejde
mellem Jobcenter Horsens,
Ungeenheden og virksomhederne
i Horsens Kommune

Strategi for det
virksomhedsopsøgende
arbejde

Forord
Mange virksomheder i Horsens Kommune oplever

socialt ansvar for det samfund – Horsens – de selv

mangel på kvalificeret arbejdskraft.

er en del af.

I Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

Strategien formulerer de strategiske pejlemærker,

Jobcenter Horsens og Ungeenheden ønsker vi et

som Jobcenter Horsens og Ungeenheden vil

konstant fokus på at udvikle samarbejdet med

arbejde efter for at hjælpe virksomheder og ledige

virksomhederne i Horsens Kommune. Samarbejdet

borgere med at finde hinanden. Strategien

skal medføre, at virksomhederne opnår den

udmønter desuden de strategiske pejlemærker i en

arbejdskraft, de søger, samtidig med, at vi sammen

række konkrete indsatsspor.

udnytter situationen på arbejdsmarkedet til at få
de sidste med. For i Horsens fortjener alle et

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets

arbejde.

arbejdsgrundlag har sat rammen for de strategiske
pejlemærker og indsatser, som er beskrevet i

I Horsens Kommune har vi et faldende antal ledige,

denne strategi for det virksomhedsopsøgende

men fortsat flere borgere på offentlig forsørgelse

arbejde. Inden for rammerne af arbejdsgrundlaget

end landsgennemsnittet. I gruppen af

er idéer fra Jobcenter Horsens og Ungeenhedens

horsensianere, som står uden for arbejdsmarkedet,

udførende enheder samt fra Jobtaskforcen omsat

findes en potentiel arbejdskraft, som kan skabe stor

til konkrete initiativer i strategiens indsatsspor.

værdi for de virksomheder, som netop har
rekrutteringsvanskeligheder i disse år. Det gælder

Jobtaskforcen er en helt central katalysator for at

særligt de virksomheder, som er villige til at løfte et

opnå flere af de mål, som er opsat i strategien for

socialt ansvar ved at åbne arbejdspladsen for

det virksomhedsopsøgende arbejde.

borgere, som har behov for at blive kvalificeret

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønsker at

gennem et arbejde.

give Jobtaskforcen spillerum til at udvikle metoder
og idéer, som parallelt med indsatser i strategien

I Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

for det virksomhedsopsøgende arbejde skal

Jobcenter Horsens og Ungeenheden ønsker vi at

bidrage til et fælles mål: At hjælpe virksomhederne

hjælpe ledige borgere og virksomheder med at

med at finde kvalificeret arbejdskraft og at sikre et

finde hinanden på arbejdsmarkedet. Et

arbejde til alle.

arbejdsmarked, som i stigende grad kendetegnes
ved at kræve specifikke kompetencer og formelle
kvalifikationer, og som samtidig kendetegnes ved,

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

at virksomhederne i stigende grad ønsker at løfte et
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Strategiske
pejlemærker
Horsens Kommunes strategi for det
virksomhedsopsøgende arbejde er
centreret om tre strategiske pejlemærker,
som alle understøtter Beskæftigelses- og

1.	Vi vil stærke
samarbejdsrelationer med
virksomhederne

Integrationsudvalgets arbejdsgrundlag, og
dermed det overordnede mål på

Vi tror på, at kvalitet i samarbejdet skaber

beskæftigelsesområdet at flere ledige skal i

resultater. Etablering af et godt match mellem

job eller uddannelse.

en virksomhed med et rekrutteringsbehov og en

Pejlemærkerne er:
1.	Vi vil stærke samarbejdsrelationer
med virksomhederne

2.	Vi vil et strategisk og målrettet

virksomhedsopsøgende arbejde

3.	Vi vil opprioritere det tværkommunale
samarbejde

ledig kandidat er afhængig af en god
samarbejdsrelation mellem virksomheden og
Jobcenter Horsens.
Jobcenter Horsens og Ungeenheden skal
arbejde aktivt for gode samarbejdsrelationer
med virksomhederne i Horsens Kommune.
Relationer som kendetegnes ved
tilgængelighed og ikke mindst et kendskab til
hinandens mål og behov.
Virksomhedskonsulenten skal kende
virksomhedens behov for arbejdskraft og på
den baggrund etablere det gode match med
en ledig kandidat.
De stærke samarbejdsrelationer skal medføre,
at virksomhederne i endnu højere grad vil åbne
deres arbejdsplads for borgere, som med den
rette støtte fra kommunen og virksomheden
kan udvikle sig til en værdifuld medarbejder.
De stærke samarbejdsrelationer skal hvert år
udbredes til endnu flere virksomheder til gavn
for både virksomheder og ledige i Horsens
kommune.
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2.	Vi vil et strategisk
og målrettet virksomheds
opsøgende arbejde

3.	Vi vil opprioritere det
tværkommunale
samarbejde

Med en vidensbaseret tilgang vil Jobcenter

Horsens Kommune har ikke nok i sig selv.

Horsens og Ungeenheden i endnu højere grad

Virksomhederne har behov for at rekruttere fra et

arbejde med et strategisk og målrettet

større opland, og borgerne i Horsens Kommune

virksomhedsopsøgende arbejde. Ressourcer skal

skal søge arbejde i et større geografisk område.

prioriteres, hvor det giver mest mening: dér hvor
virksomhedernes behov er, og dér hvor vi kan flytte

Horsens Kommune vil tage initiativ til et udvidet og

borgere mod selvforsørgelse og et værdifuldt

styrket tværkommunalt samarbejde med de

arbejdsliv.

omkringliggende kommuner, som ligeledes ønsker
at indgå et styrket samarbejde.

Jobcenter Horsens og Ungeenhedens tilgang til det
virksomhedsopsøgende arbejde bygger på viden.

Virksomhedernes udfordringer med at rekruttere

Viden om arbejdsmarkedet i og uden for

kvalificeret arbejdskraft har samtidig strukturel

kommunen, viden om virksomhedernes

karakter. Den accelererende teknologiske udvikling

rekrutteringsbehov og viden om borgernes

indebærer, at job forsvinder og nye opstår i et

kompetencer og muligheder for udvikling,

højere tempo. Der er derfor behov for et tæt

opkvalificering og uddannelse.

samspil mellem rekruttering og efteruddannelse.
Dele af denne opgave løses bedst i et samspil på

Men vi kan hele tiden blive bedre til at indhente

tværs af kommunegrænser.

viden og at omsætte viden, til gavn for
virksomhederne og borgerne.
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Indsatser
For at nå de tre strategiske pejlemærker vil
Jobcenter Horsens og Ungeenheden arbejde
med seks forskellige indsatsspor:

Indsatsspor 1:

Smidige samarbejdsmodeller imellem
kommune og virksomheder
Indsatsspor 2:

Samarbejde med virksomheder i
geografiske klynger
Indsatsspor 3:

Systematisk inddragelse af virksomheders
erfaringer, viden og oplevelser i udviklingen
af Jobcentrets virksomhedsservice
Indsatsspor 4:

Prioriteret indsats på områder med
mangel på arbejdskraft
Indsatsspor 5:

Strategisk pejlemærke 1:

Vi vil styrke samarbejdsrelationer med
virksomhederne
Strategisk pejlemærke 2:

Vi vil et strategisk og målrettet
virksomhedsopsøgende arbejde
Strategisk pejlemærke 3:

Vi vil styrke det tværkommunale
samarbejde

Prioriteret indsats for særlige målgrupper
blandt de ledige
Indsatsspor 6:

Styrke og udvikle samarbejder
med andre kommuner

Figur 1. Strategiske pejlemærker og indsatsspor i

strategien for det virksomhedsopsøgende arbejde.
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INDSATSSPOR 1
Smidige samarbejdsmodeller imellem
kommune og virksomheder

koordinerede virksomhedsbesøg mellem
jobcentret, uddannelsesinstitutioner, Business
Horsens, Erhverv Hedensted og LO Horsens-

Vi vil et smidigt og gensidigt forpligtende

Hedensted. Horsens Kommune vil samtidig udvide

samarbejde bygget på gode relationer mellem

fokus i de koordinerede besøg, så der kommer

medarbejdere i Jobcenter Horsens og

fokus på servicebehov inden for plan- og

Ungeenheden og virksomheder i Horsens.

miljøområdet.

Jobcentret vil indgå fleksible samarbejdsaftaler

Social ansvarlighed – CSR – er en tydelig

med virksomheder. Indholdet i samarbejdsaftalen

dagsorden blandt virksomhederne i Horsens.

skal være tilpasset den enkelte virksomheds behov

Jobcenter Horsens vil arbejde videre med at

for rekruttering samt mulighed for at åbne

inspirere og hjælpe virksomhederne til i endnu

virksomheden for potentielle medarbejdere, som

højere grad at løfte et socialt ansvar - til gavn for

endnu har udfordringer med at varetage et

virksomheden selv, borgere i Horsens Kommune og

arbejde på ordinære vilkår. De fleksible

samfundet Horsens. Det skal være let for

samarbejdsaftaler kan tage udgangspunkt i hele

virksomhederne at tage et socialt ansvar. Fx ved at

servicekatalogets palet af muligheder, fx

virksomheden hjælper ledige ind på

voksenlærlingeordningen, småjobs og

arbejdsmarkedet via småjob eller

virksomhedspraktikker.

virksomhedspraktik, eller ved at virksomheden
arbejder aktivt med at håndtere og forebygge

Som en del af samarbejdsaftalen kan jobcentret

sygefravær.

tilbyde en key-account-løsning med en fast
kontaktperson til virksomheder, som udviser social

Horsens Kommune og virksomhederne i Horsens

ansvarlighed. Der skal i samarbejdsaftalen

skal også for fremtiden være førende inden for

desuden være fokus på, hvilken opfølgning

social ansvarlighed og derfor også være

virksomheden ønsker i forhold til et konkret

medudviklende på, hvordan kommune og

samarbejde om en kandidat. Endeligt kan der efter

erhvervsliv kan samarbejde herom.

behov være fokus på jobcentrets indsats i forhold
til fastholdelse og forebyggelse af sygemeldinger.

Jobtaskforcen er en vigtig medspiller for at opnå
det fulde potentiale i at udvikle smidige

Jobcenter Horsens ønsker at udvikle og udbrede

samarbejdsmodeller samt at udbrede CSR til flere

’Virksomheden i Centrum’ og dermed antallet af

virksomheder.
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INDSATSSPOR 2
Samarbejde med virksomheder
i geografiske klynger

Jobtaskforcen skal have mulighed for at inddrage
klyngefællesskaberne aktivt i både deres
idégenerering såvel som i det aktive arbejde med

Jobcenter Horsens tilstræber stærke

at give flere kandidater en mulighed for at få fod

samarbejdsrelationer med virksomhederne i hele

på arbejdsmarkedet.

Horsens Kommune. Virksomhederne uden for
Horsens bycentrum, i de mindre byer og på landet

Virksomhedskonsulenterne, som har et særligt

skal opleve den samme gode kontakt til jobcentret,

kendskab til virksomhederne i et geografisk

som virksomhederne beliggende i Horsens by.

område, vil helt naturligt og uformelt facilitere et
samarbejde blandt virksomhederne omkring

Jobcenter Horsens ønsker derfor at styrke

rekruttering og opkvalificering.

samarbejdet med og imellem virksomheder i
geografiske klynger.

Virksomhederne i et geografisk område kan på
flere måder i endnu højere grad drage nytte af

Der er flere potentialer i samarbejdet med

hinanden. Dette kan eksempelvis være ved at gå

virksomheder i klynger. Udvalgte

sammen om mentorkurser.

virksomhedskonsulenter, som dedikerer deres
indsats i et område, vil opnå et særligt kendskab til
og viden om virksomhederne, blive mere
tilgængelige og få bedre mulighed for at følge
personligt op på borgerne, i det omfang
virksomhederne ønsker det. Samarbejdet med og
mellem virksomheder i klynger kan give borgere
med nedsat mobilitet en større sandsynlighed for
at drage nytte af virksomhedernes netværk og
geografiske placering, fx ved muligheden for at
tage småjobs i flere virksomheder.
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Figur 2. Samarbejdet mellem Jobcenter Horsens
og virksomhederne.

indskiftning fra andre virksomheder. Derudover er
der et antal geografisk opdelte klynger af
virksomheder, som alle har en samarbejdsaftale

Figuren illustrerer, at virksomhederne i

med jobcentret. Til sidst er der et antal

Jobtaskforcen indgår i det tætteste samarbejde

virksomheder, som har et mere uformelt

med jobcentret, og at der løbende kan ske ud- og

samarbejde med jobcentret.

9

INDSATSSPOR 3
Systematisk inddragelse af virksomheders

virksomhedsbesøg ved ’Virksomheden i centrum’,

jobcentrets virksomhedsservice

agere advisory board og endeligt via systematiske

erfaringer, viden og oplevelser i udviklingen af

via Jobtaskforcen som i denne sammenhæng kan
brugerundersøgelser.

Jobcenter Horsens tager virksomhedernes
oplevelse af samarbejdet med kommunen

Brugerundersøgelserne kan eksempelvis indsamle

alvorligt. Både når det gælder det generelle

viden om konkrete samarbejder som

samarbejde, og når det gælder det specifikke

’Virksomheden i Centrum’, generel viden om

samarbejde, fx samarbejdet omkring udviklingen

virksomhedernes tilfredshed med den service de

af en kandidats kompetencer i en

har modtaget eller afdække virksomhedernes

virksomhedspraktik.

rekrutteringsbehov. Analyseresultaterne skal
anvendes til udvikling af den virksomhedsvendte

Jobcentret ønsker at arbejde endnu mere

indsats.

systematisk med at indhente viden om
virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med

Jobtaskforcen vil samtidig blive inddraget i

jobcentret, med det formål kontinuerligt at

udviklingen af jobcentrets virksomhedsvendte

forbedre og tilpasse vores services til det aktuelle

indsats bl.a. ved at fungere som advisory board,

behov. Dette kan både gøres i forbindelse med

hvor virksomhedernes erfaringer og idéer sættes i

virksomhedskonsulenternes daglige og løbende

spil. Endeligt vil Jobtaskforcen udføre konkrete

virksomhedskontakt, via de koordinerede

initiativer, som fremmer det sociale ansvar og får
flere med ind på arbejdsmarkedet.
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INDSATSSPOR 4
Prioriteret indsats på områder med
mangel på arbejdskraft

Viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft
omsættes blandt andet til ’Jobbarometer Horsens’.
Jobbarometret har til formål at guide ledige

Gennem kontinuerlig overvågning af

borgere mod brancher og stillinger med gode

arbejdsmarkedet har Jobcenter Horsens kendskab

jobmuligheder. Jobbarometret skal videreudvikles,

til de brancher og stillinger, hvor der er mangel på

og kendskabet skal fortsat udbredes til alle ledige i

arbejdskraft.

kommunen.

Jobcenter Horsens vil arbejde med en prioriteret

Viden om områder med mangel på arbejdskraft

indsats på udvalgte områder. Det gør jobcentret

og viden om de lediges kompetencer sætter

ved at deltage i det tværkommunale samarbejde

samtidig retningen for, hvordan jobcentret

om uddannelse og opkvalificering, netop fordi

prioriterer det opsøgende arbejde blandt

strukturelle problemer ikke alene kan løses på

virksomheder, som der endnu ikke er et

kommuneniveau. Derfor samarbejder jobcentret

samarbejde med.

med VEU-koordinatorer (voksen- og
efteruddannelse) i regi af de regionale
arbejdsmarkedsråd om at målrette indsatsen for
opkvalificering af ledige inden for mangelområder.
Dernæst samarbejder Jobcenter Horsens og
Ungeenheden med uddannelsesinstitutioner og
arbejdsgivere om at øge tilgangen af kandidater
på uddannelser inden for udvalgte brancher,
herunder bl.a. sosu-området. Der vil løbende
opdyrkes nye samarbejder for at guide ledige mod
uddannelse eller brancheskifte inden for de
brancher, hvor der er gode jobmuligheder.
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INDSATSSPOR 5
Prioriteret indsats for særlige målgrupper
blandt de ledige

Der er målgrupper blandt de ledige borgere i
Horsens, som har behov for en prioriteret indsats
for at komme i job eller uddannelse. Vi ved, at en
virksomhedsrettet indsats kan være helt afgørende
for, at en ledig borger kommer i job eller
uddannelse. Derfor skal den virksomhedsrettede
indsats også prioriteres i forhold til de borgere,
som har størst behov.
Jobcenter Horsens og Ungeenheden vil prioritere
den virksomhedsrettede indsats til de målgrupper,
som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
beslutter som fokusområder i den til en hver tid
gældende beskæftigelsesplan.
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INDSATSSPOR 6
Styrke og udvikle samarbejder

småjobbørs. Dette skal medføre en forøgelse af de

Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet i

Med en større arbejdsstyrke i rekrutteringsøjemed

Horsens og de omkringliggende kommuner er

og med flere jobmuligheder kan de rette match i

kendetegnet ved, at mange virksomheder oplever

endnu højere grad etableres. Det er en gevinst for

mangel på kvalificeret arbejdskraft.

virksomhederne i Horsens Kommune, borgere og

med andre kommuner

potentielle jobmuligheder for de ledige borgere.

for kommunen.
Der er derfor behov for at styrke det
tværkommunale samarbejde mellem jobcentrene i

Horsens Kommune vil derfor tage initiativ til, at den

de omkringliggende kommune samt

eksisterende samarbejdsaftale omkring formidling

uddannelsesinstitutionerne.

i hele det østjyske område udbygges med et
tættere samarbejde med nabokommunerne

Der skal være øget fokus på at understøtte den

Hedensted, Odder og Skanderborg.

geografiske og faglige mobilitet hos ledige borgere
i Horsens og de omkringliggende kommuner. Dette

Samarbejdet styres på jobcenterchefniveau, hvor

skal medføre en større potentiel arbejdsstyrke for

den tværkommunale indsats drøftes på et

virksomhederne i rekrutteringsøjemed. Indsatsen

halvårligt møde. På mødet drøftes desuden

skal bl.a. ske ved kompetenceudvikling af

behovet for særlige indsatser på kort og

virksomhedskonsulenter og jobrådgivere og

mellemlangt sigt. Det kan f.eks. være indsatser

indirekte ved at synliggøre stillinger med gode

udmøntet i fælles projekter omkring rekruttering og

jobmuligheder og dermed den ’korteste vej til

efteruddannelse af arbejdskraft inden for udvalgte

selvforsørgelse’.

brancher, udveksling af oplysninger om aktuelt og
fremtidigt behov for arbejdskraft samt fælles

Der skal samtidig være øget fokus på at synliggøre

arrangementer og kampagner.

jobåbninger, særligt praktikker og småjobs på
tværs af kommunesamarbejdet. Dette kan

Jobcentercheferne fastsætter de

eksempelvis være videndeling om lokale

ressourcemæssige og tidsmæssige rammer for

rekrutteringsudfordringer, deling af lokale

indsatserne.

jobbarometre eller en fælles praktik- og
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Sådan når vi vores
pejlemærker
Pejlemærkerne i strategien sætter retningen for

Konkrete målsætninger for det

det virksomhedsopsøgende arbejde i Jobcenter

virksomhedsopsøgende arbejde indarbejdes og

Horsens og Ungeenheden.

følges i det gældende målopfølgningskoncept,
som tilgår Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Nye pejlemærker og indsatsspor kan tilføres

halvårligt.

strategien løbende.
Status på strategiens konkrete målsætninger vil
Administrationen og de udførende enheder i

desuden anvendes som et styringsredskab i

Jobcenter Horsens og Ungeenheden har ansvaret

organisationen.

for at implementere de konkrete indsatser. Der vil
løbende blive fulgt op på, om indsatserne bevæger
os i den retning, som pejlemærkerne udstikker.
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Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk

