Ind på arbejdsmarkedet
ISS Jobudvikling hjælper mennesker ind på arbejdsmarkedet. Ved at udnytte vores faglige kompetencer
og stærke netværk er vi en del af løsningen på de
problemer, som ledighed fører til.
Men vi gør det ikke alene. De gode resultater, vi igennem 20 år har opnået, er skabt i samarbejde med andre
virksomheder, kommunale jobcentre over hele landet
samt alle de ledige.
Vi tager altid gerne en dialog, hvis du vil vide mere.
For der er brug for, at så mange som muligt tager del i
at løfte opgaven.

ISS Facility Services A/S
Gyngemose Parkvej 50
DK – 2860 Søborg
Phone: +45 38 17 17 17
E-mail: csr@dk.issworld.com
www.dk.issworld.com

Sammen gør vi
en forskel
ISS Jobudvikling
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Vi tager ansvar

Vi ser potentiale
VIRKSOMHEDERNE
I fremtiden vil behovet for arbejdskraft
stige. Derfor har både private virksomheder
og det offentlige brug for, at alle, der kan
udføre et stykke arbejde, står til rådighed
for arbejdsmarkedet. Sker det ikke, kan
virksomhederne få problemer med at kunne levere varer og serviceydelser til deres
kunder.

ISS er en global virksomhed med ca. 8.000
medarbejdere og 7.000 kunder i Danmark.
Vi har indflydelse på mange menneskers
liv og hverdag og har en stor berøringsflade med det omgivende samfund. At
tage samfundsansvar er en naturlig del af
vores måde at drive forretning på.
BAGGRUNDEN FOR ISS JOBUDVIKLING
ISS Jobudvikling har igennem mere end to
årtier samarbejdet med kommunale jobcentre og virksomheder om at hjælpe
ledige ind på arbejdsmarkedet. For ledig2

hed er desværre hverdag for rigtig mange
danskere, hvilket hverken er til gavn for
samfundet, virksomhederne eller den
ledige selv.
SAMFUNDET
Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og samfundet bruger store
summer på disse grupper ved at tilbyde
forskellige former for aktivering og kompetencegivende forløb. Hvis en udsat ledig
finder ordinær beskæftigelse, er der et stort
samfundsøkonomisk gevinstpotentiale.

MENNESKER
At have et arbejde handler ikke kun om at
kunne forsørge sig selv. Det handler også
om at være en del af et fællesskab og om
at kunne bidrage med noget. Af den grund
kan det gå hårdt ud over ens selvværd og
selvtillid, når man er arbejdsløs. Man kan
ganske enkelt miste troen på, at man er
noget værd.
Disse overordnede problemstillinger er årsagen til, at ISS Jobudvikling eksisterer. Vi
ønsker at tage et medansvar for at præge
udviklingen i en positiv retning og samtidig
sikre et kompetent og bredt arbejdsudbud.

I ISS Jobudvikling ved vi, at alle har potentiale til at få et job. Gang på gang oplever
vi, hvordan folk, der får vist tillid og delegeret ansvar, vokser med opgaven og bliver
til dygtige og vellidte medarbejdere.
MENNESKET ER I FOKUS
Med afsæt i vores fokus på potentialet hos
det enkelte menneske, udarbejder vi en
plan. Vi lytter og stiller spørgsmål, så vi i
et samarbejde får skabt et godt udgangspunkt at arbejde videre fra.
Det kan være, at der er behov for sprogkurser, faglig opkvalificering eller særlige
former for støtte. Måske er der fysiske
eller psykiske handicap at tage højde for,
eller der kan være behov for motivation
og vejledning om jobsøgning. Vi kan noget
helt særligt i forhold til at få ledige ind på
arbejdsmarkedet.
VEJEN TIL ET GODT ARBEJDE
Vi ved, at chancerne for at få drømmejobbet er størst, når værdier, jobmål og ønsker
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Vi gør en forskel

ISS-koncernen blev grundlagt i København i 1901 og
er i dag en af verdens førende virksomheder inden for
facility services. ISS tilbyder en
lang række serviceløsninger,
herunder rengøring, catering,
sikkerhed, ejendomsservice,
support services og facility
management.

til fremtiden er afklaret. Vi giver inspiration
og hjælp til dette.
Vi er med på sidelinjen under hele forløbet,
så vi kan være med til at sikre, at alle får
en god oplevelse. Undervejs kan der opstå
spørgsmål eller situationer, hvor det er en
fordel at have en god sparringspartner.
Her er vi altid til rådighed.

Vi oplever, at mennesker, der får
vist tillid og delegeret ansvar,
vokser med opgaven og bliver til
vellidte medarbejdere.
Det er derfor vigtigt at få skabt
det helt rigtige match mellem virksomheden og den ledige.
Dette er muligt, da vi samarbejder
med mere end 1000 virksomheder
om inklusion.

HVAD KAN VI HJÆLPE MED
ISS Jobudvikling er jobcentrenes professionelle samarbejdspartner i forhold til
at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet.
Samtidig er vi er i løbende kontakt med
små og store virksomheder over hele
landet, der ønsker at tage et medansvar.
Det gør de ved at tage kandidater ind i
målrettede forløb, der ruster kandidaten til
at få og beholde et job.
Vi har blandt andet særlige forløb i forhold
til flygtninge, unge, fleksjob og handicappede.

Vores forløb vil typisk indeholde nogle af
følgende elementer:
•	Fast projektleder, som er i løbende dialog
med kandidaten, virksomheden samt
kommunens jobcenter
•	Afdækkende samtale med kandidaten
om kompetencer, uddannelse, muligheder, drømme og udfordringer
•	Sprogundervisning i hold
•	Coaching-forløb og motivation for
personlig udvikling
•	Inspirationsoplæg og netværk
•	Hjælp til udformning af CV og ansøgninger

ISS har mere end 500.000
medarbejdere samt aktiviteter i 77 lande i Europa, Asien,
Nordamerika, Latinamerika
og Stillehavsområdet. De
mange tusinde kunder findes
i både den offentlige og den
private sektor.
ISS Jobudvikling er en del af
ISS Danmark og hører organisatorisk til i HR-afdelingen.
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