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Et ekstra tilbud til dig, der er blevet tilkendt fleksjob

Kære
Har du behov for hjælp til at finde det rette fleksjob?
Hos SIND Erhverv, kan vi hjælpe dig med at finde et jobmatch der tager afsæt i
dine faglige kvalifikationer og som er tilpasset dig og dine behov.
Vi fokuserer på at hjælpe dig, der er tilkendt fleksjob på grund af psykisk sårbarhed/sygdom, med at finde et job.
Vi vil gerne invitere dig til en uforpligtende samtale, hvor du kan få mere information og evt. stille afklarende spørgsmål til hvad vi i SIND Erhverv kan tilbyde dig.
Du vil, som en del af samarbejdet med os, blandt andet få tilbud om:
• Individuelle samtaler efter dit behov
*
Samtalerne skal være arbejdsmarkeds rettet og hjælpe dig med komme i
arbejde
• Hjælp og støtte til afklaring af jobønske
• Hjælp og støtte til at finde det rette job på den rette arbejdsplads
• At invitere dine pårørende og øvrige netværk med i forløbet
*
Vi ved, at rammes en person af psykisk sårbarhed/sygdom, rammes hele
familien. Vi har desuden erfaring for, at jo bedre de pårørende er til at
takle og støtte en psykisk sårbar, jo bedre bliver hverdagen. Derfor ønsker
vi at inddrage familie/venner – ud fra dit behov.

Ønsker du at deltage, vil samarbejdet foregå mellem dig, SIND Erhverv, Jobcenteret og på sigt den virksomhed, der kan blive din kommende arbejdsplads.
Når du fremover mødes med din personlige konsulent fra SIND Erhverv til en
samtale, vil du opleve at samtalen tager udgangspunkt i dine ønsker og behov,
blot samtalerne er med til at øge dine muligheder for at få et arbejde. Vi tager
udgangspunkt i en pædagogisk metode, der hedder ”Du bestemmer”, for vi ved at
det er dig der er ekspert i dit liv.
Er du klar på, at vi ringer til dig for nærmere at kunne aftale tid til en uforpligtende samtale?
Du er meget velkommen til at tage én fra dit netværk (familie, ven eller lignende)
med til samtalen. Vi ser frem til at møde dig.
Venlig hilsen
Jane, Louise, Filip og Jonna SIND Erhverv
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