
Dato
1. marts 2022

Tid
kl. 08.45-12.00

Sted 
INSP! 
Slagteristræde 9
4000 Roskilde

Tilmeldingsfrist
11. februar 2022

Deltag i workshoppen og vær med til at rette opmærksomhed på etablering 
af flere småjobs til udsatte ledige i projekt Varig tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

Hør Chr. Hansen, Klimaks Rengøring og Roskilde Festival Gruppen dele ud af 
sine erfaringer med at ansætte udsatte ledige i småjobs. Hvilke udfordringer 
er de stødt på i processen, og hvordan har de håndteret dem? Mød desuden 
repræsentanter fra Roskilde Jobcenter og få svar på, hvilke 
lovgivningsmæssige muligheder der findes inden for området beskæftigelse i 
småjobs.

Selv få lønnede timer kan gøre en stor forskel for udsatte ledige og bidrage til 
at øge både motivation og tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig muliggør 
småjobs, at virksomheder får løst nogle af de opgaver, som eksisterende 
medarbejdere har svært ved at nå i hverdagen. Læs om de deltagende 
virksomheders motivation for at skabe småjobs til udsatte ledige her.

Sammen bidrager vi til at opnå FN’s Verdensmål #8 og #17 og gør en forskel. 
Indsatsen er støttet af EU-socialfondsmidler og decentrale 
erhvervsfremmemidler og løber i perioden marts 2021 til december 2022.

Tilmeld dig her

Hvilke fordele ligger der for organisationer i at ansætte i småjob? Og hvilke barrierer 
skal nedbrydes for at vi lykkes med at udvikle en ny beskæftigelsesmodel? 

08.45-09.00 Ankomst og morgenmad

09.00-09.10 Velkomst v. CORO v/Karolina E. Osipowska, Direktør, CORO, Co-
lab Roskilde og Pernille Sederberg, Senior Projektleder, CORO, Co-
lab Roskilde

09.10-10.00

Erfaringer fra virksomhed til virksomhed
Erfaringer med at ansætte i småjob og god onboarding v/ Dorthe 
Hove Olesen, Vicedirektør, organisation, engagement & HR, 
Roskilde Festival Gruppen

Erfaringer med inklusion og ansættelse af kvinder med anden 
etnisk baggrund v/ Casper Widding, Driftschef, Klimaks Rengøring:

Erfaringer med ansættelsesforpligtelser, buddybehov og det gode 
samarbejde med jobcentret samt det at bryde grænser for at 
lykkes med at bidrage til udviklingen af en ny 
beskæftigelsesmodel v/ Lotte Gerup, Senior Manager, Chr. 
Hansen:

10.00-10.10 CO-surprise

10.10-10.25 Pause

10.25-11.00 Workshop: Hvilke udfordringer møder vi, og hvordan løser vi dem?
Hvordan får vi flere virksomheder til at ansætte i småjob? 

11.00-11.30
Refleksion i plenum
Hvordan løser vi udfordringer med at etablere småjobs? 
Mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter fra Roskilde 
Jobcenter 

11.30-12.00 Frokost og næste steps

Projektet Varig 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet 
skal i et tæt 
samarbejde mellem 
virksomheder, 
videninstitutioner, 
social økonomiske 
virksomheder og 
Roskilde Kommune 
udvikle en skalérbar 
beskæftigelses-
model og samtidig 
sikre 120 udsatte 
ledige i job.

Nye samarbejder på tværs skaber nye muligheder og vækst, vi er stolte af

* Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Pernille Sederberg
Senior Projektleder

22434066
pernille@corolab.dk

Gør en forskel - skab småjobs og sikre arbejdskraft!

https://corolab.dk/wp/varig-tilknytning-til-arbejdsmarkedet/#aktuelle-cases
https://corolab.dk/wp/events/skab-smajobs-og-sikre-arbejdskraft/
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