Konference 9/3-2017

Om Inelco Grinders A/S
 Bor i Fjerritslev
 Opstart i 2010 med én ansat ‐ efter opbrud af Inelco A/S
 Specialister i slibning af Wolframelektroder til TIG svejsning
 Især fokus på eksport – 88% i dag
 Omsætningen er næsten 3 doblet
 7 ansatte i dag

Vores set‐up
 Lille virksomhed – alle kan hjælpe hinanden
 Egen montage og test af sliberne
 Salg gennem mange forhandlere i hele verden
 Små lokale svejseforhandlere
 Store distributører
 Private label til producenter af svejseudstyr
 Kort leveringstid og dermed kort ordrehorisont (1‐2 uger)

Vores udfordringer
 Lille virksomhed = begrænset kapacitet
 Dagligt mange småordre
 Kort ordrehorisont

 Vi skal være enormt fleksible

Ansættelsen af Welde
 Foråret 2016 – behov for ekstra medarbejder i løbet af året
 Vi har tidligere haft arbejdsdrenge ansat
 Beslutning om at finde en ny fuldtidsmedarbejder – og
hvorfor ikke prøve at hjælpe en af vores nye borgere
 MEN!
 En ekstra løn betyder meget for os
 Vigtigt at vi fik den rette
 Vigtigt med god indkøringsfase
 Kontaktet ”Sammen Om Integration”, som sendte vores
henvendelse videre til kommunens virksomhedskonsulent
 To emner til samtale
 Resultatet er ansættelse af Weldetinsae fra Eritrea
 32 år – gift – ingen børn
 Boet i Danmark siden 2015
 Familiesammenført med sin kone i okt. 2016

Ansættelsen af Welde
 Indkøringsfasen – ulønnet praktik – 13 uger
 Stor hjælp ‐ lære ham op og lære ham at kende
 Udfordring med sproget – han kan også lidt engelsk
 Kulturel udfordring (han siger ja‐ja til det hele)
 Han fik lov til at snuse til de forskellige opgaver
 Blev oplært i de mest simple arbejdsopgaver
 Vi kunne reelt vurdere om vi havde fundet den rette
 Mødte stabilt, godt humør og arbejdsom
 Løntilskud til udgangen af 2016
 Oplæring i de forskellige arbejdsopgaver
 Oplæring i vores interne procedurer og arbejdsgange
 Én opgave af gangen i starten
 I løbet af perioden fået flere selvstændige opgaver
 Start på IGU 1/1‐2017

Forventning til IGU’en
 Styrke Weldes kompetencer i dansk hurtigere
 Én ugentlig skoledag med dansk + aftenskole
 Udvide hans faglige kompetencer
 Truck certificat
 IT redskaber
 Fagkurser (elteknik, montage, lager, affaldshåndtering)
 Kørekort
 Gøre Welde bedre integreret i virksomheden (og i samfundet)
 Beholde fleksibiliteten – sende ham på kurser i stille perioder

Udfordringer
 Hvilke kurser findes der og hvor?
 Det er ikke let at finde ud af for os
 Stor hjælp fra kommunens specialist
 Kun få kurser for 2 sprogede/dansk som 2. sprog
 F.eks. truck certificat
 Uklarhed om adgangskravene til kurser (mest dansk)
 Usikkerhed om kurser bliver aflyst pga. for få tilmeldte
 Kørekort?

