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Læs mere om RAR Sydjyllands arbejde ved at klikke her 

Job-Ugen: Flere mennesker med handicap i job�� 

Dato Aktivitet Værter 
AAktivitetskalender for Job-Ugen 2019 

02-12-2019 

03-12-2019 

04-12-2019 

05-12-2019 

05-12-2019 

Minikonference på Grundfos, 
Bjerringbro 

De Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland, 
Vestjylland og Nordjylland 

Minikonference på Hotel 
Britannia, Esbjerg 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland i 
samarbejde med HORESTA, 3F og Jobcentrene 

Minikonference på 
Handicaporganisationernes 
Hus i Taastrup 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden 

Minikonference på Roskilde 
Kongrescenter Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland 

Minikonference på Odeon, 
Odense 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn i samarbejde 
med IT-branchen 

Det går godt på det danske og syd
jyske arbejdsmarked. På tværs af 
landet og i RAR Sydjylland sætter vi 
derfor fokus på det rummelige ar
bejdsmarked. Rammen er Job-Ugen 
i uge 49, hvor vi i de næste tre år vil 
sætte øget fokus på, at flere personer 
med et handicap bliver en del af fæl
lesskabet på det danske arbejdsmar
ked. 

Landsdækkende indsats 
Med afsæt i satspuljeaftalen for 2019 
er det vedtaget, at der skal etableres 
en landsdækkende job-uge for virk
somheder og personer med handi
cap. Fokus i Job-Ugen bliver at skabe 
mulighed for, at borgere med handi
cap og virksomheder kan mødes. 
”Med en fokuseret indsats i Job-
Ugen, vil vi skabe fokus på de mange 
støttemuligheder og ikke mindst po
tentialer, som borgere med handi
cap har og ønsker at sætte i spil. 
Virksomhederne skal gøres op
mærksom på den uudnyttede ar
bejdskraftressource, som borgere 
med handicap udgør - Og borgere 
med handicap skal få troen på, at 
vejen til job er mulig”. 

Selvom Danmark er et lille land, er 
der væsentlige forskelle på de regio-

RAR Sydjylland, Horesta, 3F og lo-
kale jobcentre sætter den 3. de
cember 2019, kl. 12.30-15.30 fokus 
på ”Flere mennesker med 
handicap i job”. Dagen vil 
handle om rekruttering og de mu
ligheder, som virksomheder og 
borgere med handicap kan få vej
ledning og støtte igennem. 

Arrangementet finder sted på Ho
tel Britannia, Torvegade 24, 6700 
Esbjerg 

nale udfordringer på arbejdsmarke
det. Derfor vil der afholdes mini
jobmesser regionalt, der har særligt 
fokus på de regionale branchers ud
fordringer og muligheder. 

Regionalt initiativ 
I RAR Sydjylland ser vi frem til at 
bidrage til, at flere borgere med 
handicap kan få fodfæste på ar
bejdsmarkedet - samtidig med at 
virksomhederne kan få den arbejds
kraft, de efterspørger. Det gør vi ved 
at invitere til en mini-jobmesse den 
3. december 2019. 

Her sætter vi sammen med Horesta, 
3F og lokale jobcentre fokus på re
kruttering af medarbejdere med 
handicap til restaurations- og ser
vicebranchen. På dagen vil vi sætte 
fokus på: 

•	 Hvad vil det sige, at have ansat 
en borger med handicap. 

•	 Hvordan er det at være ansat 
med et handicap. 

•	 Muligheder for at ansætte bor
gere med handicap. 

Vejledning og hjælp om handicapkompenserende ordninger –�Ring: 3396 3737 

•	 Fastholdelse af medarbejdere 
med handicap 

Phoner-kampagne 
Foruden de regionale jobmesser vil 
Specialfunktionen Job & Handicap 
gennemføre en phoner-kampagne. 
Kampagnen vil have det primære 
fokus at booke møder mellem virk
somheder og jobcentermedarbej
dere, hvor de to parter kan drøfte 
muligheder for ansættelse af bor
gere med handicap. 

Kampagnen vil sammen med de 
øvrige aktiviteter i Job-Ugen bi
drage til, at flere borgere med et 
handicap kan få en fod inden for på 
arbejdsmarkedet –� Samtidig med 
at informere om støttemuligheder 
for relevante virksomheder. 

I RAR Sydjylland opfordrer vi alle 
vores gode samarbejdspartnere til 
at bakke op om aktiviteterne i Job
ugen. 

Med venlig hilsen 

Marita Geinitz, 
Formand for Det Regionale Ar
bejdsmarkedsråd Sydjylland 
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