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JOB

Her følger en række portrætter af virksomheder, der 

ansætter mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet; 

virksomheder, der ikke behøver tælle til 37 timer for at 

skabe et lønnet job. Alligevel giver jobbet stor mening 

for det menneske, der får et rigtigt arbejde. 

Hvorfor tager virksomheden socialt ansvar? 

Hvad vinder de ved det? Hvilke opgaver får de løst 

med et småjob? 

virksomheden  
& jobstafetten
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/ BJØRN SALLING & FRIDA TARP

MAXIMUM 

/ NÅR SOCIALT ANSVAR ER EN LEG

Der er højt til loftet i Maximum - Bowl n’ Fun i Aalborg: 13.000 
kvm. med indendørs forlystelser og en vilje til at se muligheder 
i mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Vera og Malene 
blev ansat til rengøringsopgaver via Små Job Med Mening, og 
nu er de svære at undvære for virksomheden.

VI UDVIKLER OS SAMMEN - OG SKABER 

RUMMELIGE ARBEJDSPLADSER

Vi har sat Thomas Kastrup-Larsen i stævne på en varm som-
merdag. Om få timer har han sommerferie. Men inden da er det 
tid til en status på Små Job Med Mening. Et projekt han selv var 
med til at søsætte sammen med en task force af 25 virksom-
heder i 2017. Siden har 75 virksomheder taget socialt ansvar 
via ordningen og rekrutteret mennesker fra kanten af arbejds-
markedet til lønnede små jobs af færre timer end fuldtid.

SEMLER RETAIL 

/ AT INVESTERE I MENNESKER HOLDER HJULENE 

IGANG

Ikke kun de blankpolerede biler i Semlers showroom har wow-
effekt. Aalborgs største bilforretning satser på mere end he-
stekræfter, de investerer i menneskers mulighed for at være 
del af et arbejdsfællesskab. Marc, Emil og Katia er ansat via 
Små Job Med Mening, og dét skaber en merværdi for alle.

SMÅ JOB MED MENING

/ MØD TEAMET BAG

Få timer om ugen giver et menneske en vej tilbage på arbejds-
markedet og gør socialt ansvar til en del af din virksomheds 
DNA.

MOLBJERG SERVICE 

/ NÅR SOCIALT ANSVAR GÅR RENT HJEM

Når Molbjerg Service udfører rengøringsopgaver hos socialt 
udsatte i Aalborg Kommune, ligger der stærke værdier bag. De 
handler om at se og anerkende alle mennesker. Derfor ansæt-
ter det familieejede rengøringsfirma mennesker fra kanten af 
arbejdsmarkedet til de små jobs, der ikke tæller 37 timer.

HELMUTH BAR & KITCHEN

/ KVALITET BETALER SIG

Kvalitet betaler sig. Det mener makkerparret Mathias og An-
ders fra Helmuth Bar & Kitchen. Det gælder alle de services og 
produkter, som deres restaurant, cocktailbar og natklub byder 
på. Derfor ligger det ikke fjernt for dem at betale for engageret 
arbejdskraft gennem Små Job Med Mening.

DC SUPPLY

/ SKABER RUM TIL FLERE JOBS

Udstillingscontainere, støjdæmpede containere, vådrumscon-
tainere, offshore containere. Der er en specialdesignet løsning 
til enhver kundes behov i produktionsvirksomheden DC Supply. 
Dog er der ingen kassetænkning at spore, når værkfører Rene 
skal rekruttere ekstra hænder til uløste oprydningsopgaver.
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En unik 
partnerskabsmodel
– virksomhedens vej til socialt ansvar

Vi tror på, at alle kan bidrage og skabe værdi på en virksomhed, når bare matchet og rammerne 

er rigtige. Men et job kræver en virksomhed, der definerer opgaverne og er klar til at betale en løn. 

Derfor er der også brug for, at vi lytter til virksomhederne, når vi sammen skal finde nye veje til at få 

mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i job. 

I 2017 var Aalborg Kommune vært ved det, der viste sig at blive startskuddet på Små Job Med 

Mening – et helt unikt partnerskab, hvor det private arbejder sammen med det offentlige om at 

tage socialt ansvar. En task force af 25 virksomheder bød ind med deres ideer til, hvordan vi får 

flere udfordrede ledige i betalte job få timer om ugen. Vi ved nemlig, at små lønnede job giver mod 

og styrke til mere. Det er den bedste vej fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse og den frihed, 

det giver. 

Praktisk er det gjort muligt via JobFOKUS, som matcher virksomheden med den rigtige kandidat 

fra jobcenteret. Task forcen har ikke sluppet arbejdet og sikrer fortsat, at Små Job Med Mening 

matcher virksomhedernes hverdag og udvikling. 

Siden begyndelsen har mere end 200 mennesker fået et nyt liv med en stærk jobidentitet, og det 

er vi rigtig stolte af. Mange står stadig uden for arbejdsmarkedet. Derfor vil vi gerne inspirere endnu 

flere virksomheder til at tage socialt ansvar – og hvem fortæller historien bedre end de virksomhe-

der, der har mærket værdien på nært hold og set et menneske vokse?

Rigtig god læselyst!

Bjørn Salling                            

Direktør 

FOKUS

Folkeoplysning et begreb, der er vanskeligt at definere. Alligevel bliver det udsat for teoretiske dis-

kussioner. Og ofte er de trættende. Vi har bestræbt os på at følge det gamle journalistiske credo: 

”Don’t tell it, show it.” Her finder du 10 bud på, hvordan folkeoplysning tager sig ud i dag. I hvert fald 

hos os i FOKUS Folkeoplysning. Er der så noget at sige til, at begrebet smutter som en glat fisk mel-

lem vores hænder og ofte er spillevende men svær at indfange? 

Folkeoplysningen trives tæt ved jorden i et kollektivt landbrug på en lille ø. Den findes også i et 3600 

kvadratmeters moderne kulturhus centralt i byen. Ofte hænder det, at den får runken svømmehud 

og lugter af klor. Den opsøger kreative rum og kan lide at gnubbes med andre i et fællesskab, hvor 

kulturen fra i går og i dag flyder sammen i nye perspektiver. Den taler flere sprog, boltrer sig på tværs 

af kulturer, og den er altid i bevægelse.

Bjørn Salling, 

Direktør for FOKUS Folkeoplysning

Aalborg, december 2017

Folkeoplysning er en glat fisk
- 10 bud på folkeoplysning i dag

Frida Tarp

Erhvervskonsulent - Socialt ansvar

Business Aalborg
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NÅR SOCIALT ANSVAR 
ER EN LEG

Der er højt til loftet i Maximum - Bowl n’ Fun i Aalborg: 13.000 kvm. med 
indendørs forlystelser og en vilje til at se muligheder i mennesker fra kanten 
af arbejdsmarkedet. Vera og Malene blev ansat til rengøringsopgaver via 

Små Job Med Mening, og nu er de svære at undvære for virksomheden

Vigtig arbejdskraft - også under corona 
Nok er centerchef Janni en smule travl midt i en corona-tid, 
hvor plejer er presset på enhver virksomhed. Alligevel tager 
hun roligt imod Malene og Vera, der veloplagte trækker støv-
sugere og spande frem en tidlig onsdag morgen. Der er nok 
at lave med bowlingbaner, boule, café, dart, escape rooms, 
legeland, restaurant, trampolinpark og meget andet. 

-Det betyder meget at have Vera og Malene ansat, også 
her i en corona-tid. De fylder spritdispensere op hver mor-
gen, tørrer af, støvsuger og sikrer at der er rent. Det betyder 
rigtig meget, at alle de ting er gjort, når gæsterne kommer 
ind af døren for at have det sjovt. Så deres arbejdsopgaver 
er bestemt ikke blevet mindre vigtige under corona. De har 
fået flere opgaver, og mange af dem handler om at skabe 
sikkerhed og tryghed, fortæller Janni og gennemgår dagens 
checkliste med Vera og Malene, der er ansat i hhv. 20 og 25 
timer om ugen. 

Større overskud hos medarbejderne
Ikke kun Janni ser lyset i de to arbejdsbier, der summer rundt 
i alle kroge af Maximum.  

-Jeg mærker et større overskud hos de medarbejdere, der 
møder senere end Vera og Malene. De har tid til gæsterne 
og til at sælge oplevelser og give den service, som vi lægger 
kæmpestor vægt på herude, netop fordi de praktiske opga-
ver er løst. Det giver en merværdi til virksomheden, fortæller 
Janni og tilføjer, at de i den grad har taget ejerskab. 

- Rummet med alt vores rengøring og vasketøj har aldrig 
nogensinde været så systematisk. Alt ligger snorlige efter 
størrelser, og de fortæller mig, hvis vi er løbet tør for noget, 
der skal bestilles hjem. 

En nem rekrutteringsproces
Vera og Malene er ansat gennem projekt Små Job Med Me-
ning, og det var seniorkonsulent Peter Lauritsen fra job – og 
rekrutteringsservicen JobFOKUS, der fandt det rigtige match 

til Maximum med pointen om, at selv et lille lønnet job har 
stor værdi for kandidaten.

Janni forklarer videre, at ordningen Små Job Med Mening 
også giver mening for virksomheden. 

-Det er ikke altid nemt at søge medarbejdere til de her spe-
cifikke arbejdsopgaver. Det kan jo netop være et job, der 
kun tæller 8 timer om ugen, og det kan være svært i det 
tidsrum, hvor vi gerne vil have det, eller at finde opgaver 
til 37 timers ansættelse. JobFOKUS har gjort det nemt for 
mig at finde folk, og så er det jo bare ekstra fedt, når der er 
nogle, der matcher rigtig godt og kan se det som et sted, 
de har lyst til at være. 

Store nok til samfundssind
Samfundssind og socialt ansvar er blevet buszzwords netop 
i en corona-tid, men for Janni og Maximum er det naturligt at 
tænke bredt i ansættelsen af dygtige medarbejdere.

-Vi er jo store nok til at rumme forskelligheder, og Vera og 
Malene er jo fuldstændig på lige fod med alle andre ansatte 
herude. Der ligger en stor tilfredsstillelse i at vide, at her er i 
hvert fald to, som vi har hjulpet til at få en hverdag, hvor man 
er i job igen.

Det har været et nemt rekrutteringsforløb, 

og der er fordele ved at samarbejde med Job-

FOKUS. Lige meget hvilke arbejdsopgaver, 

det har handlet om, så har de været mega 

behjælpelige: ”Jeg har lige en kandidat med 

erfaring inden for…” Og der kommer jo folk 

med erfaring inden for rengøring, køkken og 

så videre. Det er perfekt. 

„Ca
se

: A
PP

ET
IZ

E 
D

ec
em

be
r 2

02
1

6 7VIRKSOMHEDEN & JOBSTAFETTEN  :    MAXIMUM



Janni, Centerchef

- Jeg mærker et større overskud hos de medar-
bejdere, der møder senere end Vera og Malene. 
De har tid til gæsterne og til at sælge oplevel-
ser og give den service, som vi lægger kæmpe-
stor vægt på herude, netop fordi de praktiske 
opgaver er løst. 

Vera, 20 timer om ugen

- Nu og her betyder det at have 
et job, at jeg har noget at stå op 
til, og at jeg faktisk glæder mig 
til at komme på arbejde. Det har 
100% gavnet mit mentale hel-
bred at komme herind.

Malene, 25 timer om ugen

- Jeg nyder at komme på arbejde, 
ordne mine ting og hjælpe andre. 
Her er en fed stemning, hvor vi bru-
ger vores humor.

FAKTA 

Maximum er en del af 

Bowl n’ Fun kæden. De 

16 øvrige virksomheder 

hedder Bowl n’ Fun. Janni 

har været centerchef i 

kæden i 2 år.
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Vi udvikler os 
sammen

– og skaber rummelige arbejdspladser

Det er vigtigt at høre til

Sommerferie forudsætter noget at tage ferie fra. Et til-

hørsforhold, en arbejdsplads. Det har borgmester Thomas 

Kastrup-Larsen. Alligevel opdagede han under corona-epi-

demiens hjemsendelsesperiode, hvad det vil sige at und-

være et arbejdsfællesskab og finde vejen tilbage til det fra 

online møder hjemme i stuen. 

Thomas beundrer kandidaterne i Små Job Med Mening, som 

er kommet ud på arbejdsmarkedet igen. Men jobrejsen be-

gynder hos de virksomheder, der tager socialt ansvar. 

Nye rekrutteringsveje

- Først og fremmest vil jeg sige tak til virksomhederne. Jeg 

synes, det er megafedt, at de byder ind i det her, også fordi 

nogle af de mennesker, der kommer ud, jo ikke er dem, 

som kommer til at tage allermest fra på en virksomhed, 

fortæller han. Thomas mener dog, at der ligger en god re-

krutteringsvinkel i de små jobs: 

-Hvis du vil have arbejdskraft på den lidt længere bane, så 

er det her en af måderne at få arbejdskraft på: Lige nu ser 

vi, at der begynder at være mangel på arbejdskraft inden 

for en lang række fag. Og der er en hel del eksempler på 

mennesker, der kommer i gang med et lille job med me-

ning, og så bliver det lille job pludselig større, fordi man fin-

der ud af, at man kan klare meget mere, end man troede, 

afslutter han.

At skabe en rummelig arbejdsplads

I takt med at kandidaterne blomstrer i deres nye småjobs, 

mener Thomas også, at der sker noget med kulturen på 

arbejdspladsen.  

Min egen oplevelse er, når vi har haft nogle her i forvaltnin-

gen, at det giver noget at have mennesker inde. Det her 

med at man har mange forskellige typer mennesker, det 

er også med til at skabe en rummelig arbejdsplads. Det 

styrker virksomheden, mener Thomas.

Vi har sat Thomas Kastrup-Larsen i stævne på en varm sommerdag. Om få 
timer har han sommerferie. Men inden da er det tid til en status på Små Job Med 
Mening. Et projekt han selv var med til at søsætte sammen med en task force 
af 25 virksomheder i 2017. Siden har 75 virksomheder taget socialt ansvar via 
ordningen og rekrutteret mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet til lønnede 

små jobs af færre timer end fuldtid

Et partnerskab, der flytter mennesker

Små Job Med Menings styrke ligger i, at det er en partner-

skabsmodel udviklet med øje for virksomhedernes behov 

for fleksibel arbejdskraft og ansættelse på faktura.

-Hvis du tager arbejdsmarkedsindsatsen generelt set, er 

den præget af ret meget bureaukrati og bøvl for virksom-

hederne. Små Job Med Mening har skabt en model, hvor 

alt bureaukrati er løftet væk fra virksomhederne. Det ene-

ste, de skal koncentrere sig om, er at tage imod de menne-

sker, der kommer og sørge for en god arbejdsrelation. Det 

synes jeg er et kæmpe plus, fortæller Thomas.  

Vi udvikler os sammen

Projektet rammer ind i Aalborg Kommunes strategi om at 

udvikle kommunen sammen via stærke partnerskaber og 

arbejdsmarkedsindsatser, der er virksomhedsrettede.

- Her går flere ting op i en højere enhed: Både i forhold til 

at hyre mennesker, der har behov for at få en chance på 

arbejdsmarkedet igen. Vi har en kommune, som gerne vil 

have de her mennesker i gang, også ud fra en kommu-

naløkonomisk vinkel, og der er nogle virksomheder, som 

får nye muligheder og stiller rammer til rådighed. Det er 

stærkt, at et partnerskab kan forløse det, og projektet 

eksemplificerer på forbilledlig vis, hvordan man kan folde 

FN’s verdensmål 17 om partnerskaber for handling ud.  

Livsmål og sommerferie

Thomas vender tilbage til de kandidater, der greb chancen 

for et job gennem Små Job Med Mening.

Et glimt spiller i øjnene på Aalborg Kommunes borgmester. 

De mange online møder foran hjemmeskærmen er for 

længst skiftet ud med hverdagens taktfaste rytme mel-

lem arbejde og fritid, der er gjort status for Små Job Med 

Mening, og tankerne bevæger sig snart fra strategi og be-

skæftigelsesindsats til ferieplaner. 

„ Dér kunne jeg mærke, at når man havde sid-

det sådan i fjorten dage, så begyndte det jo 

næsten at blive en overvindelse, når man så 

skulle ud at møde nogen. Så begyndte jeg 

faktisk at sidde og tænke, at for de her men-

nesker, som har været uden for arbejdsmar-

kedet så længe og haft så mange udfordrin-

ger, det er en ret stor overvindelse at komme 

i gang og tro på sig selv, tro på at man kan. 

Men det at have et arbejde giver en stærk 

identitet, og det fortæller noget om, hvem 

du er som menneske.

Vi drømmer jo alle stort set om det samme: 

Vi vil gerne have et lykkeligt liv, vi vil gerne 

bo et godt sted, vi vil gerne have nogle 

spændende aktiviteter, en god familie og 

så videre, så det at flere mennesker er kom-

met i gang med at realisere de drømme, sy-

nes jeg er fedt.

„

FAKTA
Siden Små Job Med Menings begyndelse 

har mere end 200 mennesker fået et nyt liv 

med en stærk jobidentitet.
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Ikke kun de blankpolerede biler i Semlers showroom har wow-effekt. 
Aalborgs største bilforretning satser på mere end hestekræfter, de  
investerer i menneskers mulighed for at være del af et arbejdsfælles- 
skab. Marc, Emil og Katia er ansat via Små Job Med Mening, og dét skaber 

en merværdi for alle

Benzin og socialt ansvar i blodet 
Da Nils hørte om Små Job Med Mening, var hans eneste problem, 
at han ikke havde hørt om det noget før. Sådan blev filialchefen for 
Volkswagen, Audi og Skoda på Ny Kærvej hurtigt en del af Små Job 
Med Menings task force; et netværk af erhvervsledere, som fortæl-
ler flere aalborgensiske virksomheder, at socialt ansvar og sunde 
bundlinjer kan forenes. Nils ansatte selv tre nye medarbejdere i time-
lønnede småjobs via konceptet. 

- Jeg ville være i et netværk, hvor det ikke handlede om: ”Jeg sæl-
ger det, hvad sælger du?” Små Job Med Mening giver værdi på rigtig 
mange forskellige planer, og så skal vi huske på, at vi er jo en lokal ar-
bejdsplads, selvom vi er del af en stor bilkoncern. Vi har 115 ansatte, 
som alle er herfra. Vores kunder er lokale kunder. Og alle kan rela-
tere til nogen, som ikke har det så nemt. Det kan mine medarbejdere 
også, fortæller Nils og åbner døren til Semlers klargøringsværksted, 
hvor 24-årige Marc lægger sidste poleringshånd på en brugt VW Up.

Blanke biler og sunde bundlinjer
Marc har været ansat en måned og går med stor iver til opgaven 
med at klargøre nye og brugte biler hos Semler. Med 3,5 tusind solg-
te biler sidste år er der nok arbejde at fordele. 

- Rigtig meget i konceptet Små Job Med Mening handler om at fin-
de de opgaver, der er, og vi kan bare se, at i nogle opgaver, giver det 
faktisk bedre mening at tage nogen, der i gåseøjne vil sætte mere 
pris på det. Jeg kan have en opgave, der tager 10 timer om ugen, 
så kan jeg sige: ”Dig, du får den her opgave”, og så himler de med 
øjnene. Så tager jeg én her: ”Kunne du tænke dig den her opgave?” 
”JA, det betyder alt for mig”, - hvorfor så ikke kigge den vej?, spørger 
Nils og forklarer, at den strategi giver luft i hverdagen og værdi på 
bundlinjen. 

En ekstra hånd i ryggen op ad bakken
Marcs fuldtidsstilling er et særsyn i konceptet Små Job Med Mening, 
hvor de timelønnede småjobs ellers dækker uløste opgaver ned til få 
timer om ugen. Sådan et småjob har Emil. Han arbejder i Semlers re-
servedelslager, når han ikke passer sit skoleforløb eller tager hensyn 
til sin lungesygdom. Som erhvervsmentor for Emil har Nils motiveret 
ham til at forfølge drømmen om en elevplads inden for lager og logi-
stik, så der er et langsigtet mål med skoleforløbet. For Nils handler en 
bilforretning også om menneskelige relationer.

I dag har Emil planer om lejlighed og elevplads, og lungekapaciteten 
er steget fra 33% til 96%. Marc har fundet sit drømmejob hos Semler 
og venter på at tage et kørekort. Når corona-restriktionerne ophæ-
ves kan Katia vende tilbage til sit småjob i Semlers kantine. I øvrigt 
sparer Marc sammen til en bil, og Nils nævner medarbejderfryns. Så-
dan drejer hjulene rundt, når bilforretninger investerer i mennesker, 
og mennesker investerer tilbage i biler.   

AT INVESTERE I MENNESKER
 HOLDER HJULENE IGANG

Som lokal arbejdsplads har vi en rummelig-

hed til at sige; jamen det kan godt være, at 

du skal have en ekstra hånd i ryggen, når vi 

skal op ad bakken, men det er okay, vi skal 

nok komme i mål. For det er jo en fordel ved 

at have en stor arbejdsplads; der er plads til 

at få lært nye op, og vi ansætter ikke nogen 

af velgørenhed. Det gør vi, fordi der er brug 

for deres arbejdskraft og den værdi, de brin-

ger med.
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FAKTA 

Sammen med et fokus 

på social ansvarlighed 

er den grønne omstil-

ling i gang hos Semler: 

Elbiler kommer til at 

fylde 30% af salget i 

2021, hvor det før har 

været tæt på ingen-

ting.  

Katia

Katia er ansat i et småjob i Sem-
lers kantine. Lige nu venter hun 
på at genoptage arbejdet, når 
coronasitutionen gør det muligt. 

Nils

- Jo jo, det handler også om 
størrelsen på motoren, og hvor 
langt den kører på literen, men 
du kommer ingen vegne, hvis du 
ikke har styr på det andet, det 
menneskelige.  

Marc

Marcs venner vil gerne have ham 
til at polere deres biler, og hans 
familie er stolte af hans første rig-
tige job. Selv nyder han at få no-
get mere fornuftigt ud af dagene. 

Emil

Nils spottede Emil til Måltid Med 
Mening, et erhvervsevent. Den-
gang var Emils liv sat standby 
pga. lungesygdommen. Nu har 
han fremtidsdrømme.
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Små Job 
Med Mening 

– Socialt ansvar og 
arbejdskraft på faktura

Peter Lauritsen 
peter@job-fokus.dk tlf. 61 15 87 83

Rasmus Vestergaard Pedersen 
rasmus@job-fokus.dk tlf. 24 94 44 07

Sofie Møller Johnsen 
sofie@job-fokus.dk tlf. 40 12 36 66

Allan Ramonn Olsen 

allan@job-fokus.dk tlf. 29 40 22 77 

Få timer om ugen giver et menneske en vej tilbage på 
arbejdsmarkedet og gør socialt ansvar til en del af din 

virksomheds DNA

SMÅ JOB MED MENING & JOBFOKUS

JOB

Vi hjælper dig med at finde din 
nye medarbejder

1716



Gennem Små Job Med Mening behøver din virksomhed ikke 
at tælle til 37 for at skabe et meningsfuldt job og bidrage til 
FN’s verdensmål 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”. 
Ved at tænke i konkrete opgaver frem for hele job, frigiver 
I ressourcer og tager socialt ansvar, mens I holder fokus på 
virksomhedens kerneopgave. 

Socialt  ansvar 
-  g jort  let  for  jer

• Gerne vil tage socialt ansvar og skrive verdensmål 8 ind 
i virksomhedens DNA

• Ønsker at gøre en forskel for et menneske på kanten af 
arbejdsmarkedet

• Tror på, at socialt ansvar giver en merværdi til medarbej-
derne og virksomheden

• Mangler ekstra hænder til at løse opgaver, der stjæler 
fokus fra kerneopgaven

• Mangler assistance i en periode eller på fast basis
• Har svært ved at rekruttere medarbejdere til opgaver i 

særlige tidsrum

Små Job Med 
Mening er  for 
v irksomheder, 
der: 

I enhver virksomhed findes der opgaver, som enten ikke bliver 
løst eller fylder langt nede på en allerede travl medarbejders 
to-do-liste.
Jobbet kan være helt ned til 5 timer om ugen, og vi hjælper 
gerne med at lokalisere de opgaver, der kan løses bedre af 
andre hænder og blive til et lille job med mening

I  har  opgaverne, 
v i  har  kandidaten

Små Job Med Mening er opfundet af en task force bestående 
af 25 erhvervsfolk fra lokale virksomheder. I samarbejde med 
Aalborg Kommune har de skabt et koncept, der gør det let for 
virksomheder at tage socialt ansvar ved at hyre arbejdskraft 
fra kanten af arbejdsmarkedet på faktura.

Erhvervsl ivet 
står  bag

„ Jeg kunne se en mening i at gøre en indsats 

for at være noget for mennesker, der måske 

har haft det lidt svært. Det er jo fint, at der 

er mange studerende, men det bliver også et 

specielt miljø, hvis ikke der er noget, der stik-

ker lidt ud. Jeg kan godt lide, at man har for-

skellige personligheder og typer repræsen-

teret i ens medarbejderstab, så den afspejler 

resten af samfundet.

- Mathias, medejer af Helmuth Bar & Kitchen.
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Når opgaverne er fundet, sørger rekrutteringskonsulenter 
fra JobFOKUS for at finde egnede kandidater til jobsamta-
len. Herefter sikrer vi det bedste match til din virksomhed. 
JobFOKUS er en del af FOKUS Folkeoplysning - en non-profit 
virksomhed med et socialt formål.
Rekrutteringskonsulenterne sørger for at holde din virksom-
hed og kandidaten i hånden hele vejen i processen – lige fra 
onboarding til opfølgning.

Hvad får  man for 
12 kr.? 

Har du endnu ikke opgaverne til lille job med mening, men 
hjertet på rette sted, så har du mulighed for at blive erhverv-
smentor for en kandidat, der ønsker at finde vejen tilbage 
på arbejdsmarkedet. Her kan du tage socialt ansvar ved at 
bringe dig selv, din erfaring og dit netværk i spil. Som erhverv-
smentor er du med til at skabe afklaring, udvide netværk og 
åbne nye jobmuligheder.

Bliv 
erhvervsmentor 
i  Små Job med 
Mening

• Rengøring
• Lagerarbejde
• Køkken/kantine
• Pladsmand til byggepladsen
• Pedelopgaver
• Værtindeopgaver
• IT-opgaver
• Administrativ hjælp

Kandidaterne kommer fra jobcentret og har typisk udfordrin-
ger ud over det at være ledig. Det kan være fysisk, psykisk 
eller socialt. Flere af kandidaterne har været væk fra arbejds-
markedet i en kortere eller længere periode – og derfor er 
motivationen for et lønnet job høj. 

Eksempler 
på små job

Små Job Med Mening er en Plug & Play-løsning uden bin-
ding: Ansæt jeres nye medarbejder på faktura, og slip for det 
tunge papirarbejde. Det sker til overenskomstmæssig løn + 
sociale ydelser og 12 kr./t. for administration og assistance til 
kandidat og virksomhed. 

Priseksempel – for eksempel lagerarbejde eller køkken/kan-
tine. 

Timepris + sociale ydelser (Feriepenge og ATP) + administrati-
onsgebyr pr. lønnet time = fakturabeløb
120, 00 + 34,32 + 12,00 = 166, 32.

* Vi tager forbehold for ændringer i det konkrete ansættel-
sesforhold. Priser er ex moms. 

Socialt  ansvar på 
faktura

Små Job Med Mening fungerer rigtig godt. 

Når det bliver regnet ud i sidste ende, er vo-

res timepris cirka den samme, om vi har Mar-

gith eller en anden ansat. På den måde giver 

det mening, at vi skal bare betale fakturaen, 

og så skal vi ikke tænke på feriepenge eller 

noget andet. 

- Mads, medejer af Molbjerg Service. 
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Når Molbjerg Service udfører rengøringsopgaver hos socialt 
udsatte i Aalborg Kommune, ligger der stærke værdier bag. De 
handler om at se og anerkende alle mennesker. Derfor ansæt-
ter det familieejede rengøringsfirma mennesker fra kanten af 

arbejdsmarkedet til de små jobs, der ikke tæller 37 timer

Knofedt og familiekapital 
- Jeg har sådan en sød kollega derinde på over 80 år. Vi kommer godt 
ud af det, fortæller Margith og suppleres af Gertrud: - Ja, det eneste 
tidspunkt han skruer op for høreapparatet, det er, når Margith er her. 
Det er min eksmand. Han reparerer støvsugere og er også ansat. 

Alle ser mod døren til vaskehallen. Industrimaskinerne centrifuge-
rer og efterlader tid til en kaffetår for Margith og to af ejerne hos 
Molbjerg Service: Gertrud og sønnen Mads. Tonen er familiær. Siden 
61-årige Margith blev ansat i et småjob til at vaske tøj for firmaets 
kunder, har hun og Gertrud udviklet en gensidig respekt for hinan-
dens ordenssans. 

Gertrud smiler til Margith. Det er store ord fra en iværksætter inden 
for rengøring. Hun startede firmaet i 1996. Knofedt og knokleri øge-
de medarbejderstaben fra seks til fyrre, sønnerne kom i ejerkredsen, 
og omsætningen steg til 12,5 mio. kr. sidste år. Nu ser Gertrud frem 
mod sin pension. 

En nem rekrutteringsproces
Gertrud har ikke kun lagt planer for sit eget otium. Molbjerg Service 
arbejder på, at Margith overgår til et flexjob med max. 8-10 timer 
ugentligt. Så ved hun, hvad hun skal lave de næste 8 år frem mod 

sin pension. Trods de få timer er hun uundværlig for firmaet. Målet 
er at skrive hende ud af det offentlige system, så hun bliver selvfor-
sørgende. 

- Vi havde jo aldrig fundet sammen med Margith, hvis ikke det 
var for JobFOKUS. Det var et rigtig godt match, fortæller Gertrud.  
Rekrutteringskonsulent Peter fra JobFOKUS var på besøg hos na-
boen og stak hovedet indenfor og spurgte, om de manglende en 
medarbejder til uløste opgaver få timer om ugen. Efter samtale med 
Margith var det på plads, uddyber Mads: 

-  Små Job Med Mening konceptet gør det nemt at få besat de 
små skæve stillinger, som ikke er så attraktive for alle. Tit er det jo 
rengøringsmæssigt to timer om dagen. Det er sjældent syv timer i 
streg, så der passer det godt med nogle, der har brug for de få timer.  

En kernemedarbejder på faktura
Molbjerg Service har ansat tre småjobbere gennem JobFOKUS og 
Små Job Med Mening. Via ordningen kan en virksomhed ansætte di-
rekte eller betale en faktura for udførte timer med løn efter overens-
komst. Her er indregnet alle øvrige medarbejderudgifter. 

- Det fungerer rigtig godt. Når det bliver regnet ud i sidste ende, er 
vores timepris cirka den samme, om vi har Margith eller en anden an-
sat. På den måde giver det mening, at vi skal bare betale fakturaen, 
og så skal vi ikke tænke på feriepenge eller noget andet, fortæller 
Mads. 

For Molbjerg Service giver det en merværdi at tage socialt ansvar, 
selvom de ikke skilter med det. Det gør de heller ikke, når de møble-
rer en lejlighed til en socialt udsat borger, efter de har været ude og 
give den en hovedrengøring for kommunen. Det ligger til familien at 
hjælpe, hvor der er et behov, fortæller Gertrud:

- Nu siger jeg noget pænt om mine børn, ikke? Sådan er de. Hvis de 
ser en mand ligge på et tisset lagen, handler de. Det er noget, man 
har med sig. Det er ikke noget, der koster penge. Det koster penge at 
få væggene sæbet ned og gulvet skrabet rent, men hver eneste dag 
laver Mads socialt arbejde, fortæller Gertrud og drikker det sidste af 
sin kaffe. 

NÅR SOCIALT 
ANSVAR GÅR RENT 

HJEM

Det er en central nerve, vi har fået i Margith. 

Vi har en erhvervsafdeling, der tæller skoler 

og kontorer, og vores Frit Valg-afdeling med 

700 borgere. Der vasker Margith også mop-

per, klude og stiller op i kasser. Så kommer 

der en chauffør og bytter. Der har aldrig væ-

ret så meget styr på det, som efter du er 

kommet.

„
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Gertrud

- I Molbjerg Service får vi done-
ret møbler af venner og bekend-
te. Møblerne giver vi til socialt 
udsatte, som mangler dem i de 
lejligheder, som vi kommer ud til. 

Mads

- Når en socialt udsat borger 
låser sig ind igen i sin lejlighed, 
efter vi har gjort den hovedrent, 
så kan man godt se en voksen 
mand græde… 

Margith

- Det er dejligt herude. Når jeg 
møder ind, er det bare at gå i 
gang med maskinerne. Jeg va-
sker til borgerne, og hvad rengø-
ringspersonalet selv bruger.

FAKTA 

Molbjerg Service har tre 
ansatte gennem Små 
Job Med Mening. Firmaet 
har ca. 40 ansatte og 
omsatte for 12,5 mio. kr. 
sidste år. og blev grund-
lagt af Gertrud i 1996.
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KVALITET BETALER SIG 

Kvalitet betaler sig. Det mener makkerparret Mathias og Anders fra Helmuth 
Bar & Kitchen. Det gælder alle de services og produkter, som deres restaurant, 
cocktailbar og natklub byder på. Derfor ligger det ikke fjernt for dem at betale 

for engageret arbejdskraft gennem Små Job Med Mening

Pris og kvalitet hænger sammen
Mathias og Anders slog til, da muligheden for at overtage den iko-
niske bar Helmuth bød sig i 2017. De kendte hinanden fra jobs i Aal-
borgs natteliv og havde en vision: Helmuth skulle henvende sig til et 
voksent kvalitetsbevidst publikum, som er klar til at betale for kvali-
tet - sat i kontrast til et ungdommeligt miljø i Jomfru Ane Gade, hvor 
en fadøl ikke kan blive billig nok. En modig strategi midt i en nordjysk 
kræmmermentalitet, men for Mathias er det også et oplysningspro-
jekt: Mange har ikke tilstrækkelig viden om restaurationsbranchen til 
at kunne gennemskue de processer, som alle koster, hvis man skal 
levere en totaloplevelse. 

– En cocktail koster 100 kr. Nogle synes, det er dyrt, men så er jeg 
nødt til at sige, at skal den serveres i lækre omgivelser, hvor der er 
brugt tusindvis af kroner på interiør, lyssætning, den rigtige DJ, at der 
står en dørmand og siger pænt goddag og sørger for folks sikkerhed, 
skal man have mere end to tjenere til at betjene hundrede menne-
sker, - så er det vigtigt, at folk er villige til at betale 100 kr. Ellers hæn-
ger tingene ikke sammen, fortæller han.  

At investere i mennesker
En sund sans for forretning og kvalitet kan let kombineres med en 
investering i mennesker. Helmuth har ansat flere medarbejdere gen-
nem JobFOKUS, som rekrutterer mennesker fra kanten af arbejds-
markedet til lønnede småjobs på virksomheder. Christoffer på 20 år 
er et godt eksempel. Egentlig manglede stedet en opvasker. Men i 
dialog med Christoffer kom det frem, at han drømte om at arbejde 
i et køkken. Snart blev han lært op i at tilberede og anrette, begyn-
dende med hverdagsbrunch efter Helmuth-standarder. Den tillid 
betaler sig: 

- På meget få uger blev han lært op. Det sker kun, hvis man er villig 
til at tage investeringen og sætte den ekstra mand på, der kan holde 
ham i hånden og vise ham: Synes du, det her er i orden at sende ud til 
gæsterne? Sådan en som ham, som måske ikke førhen har oplevet 
at blive vist en masse tillid, jeg tror på, - eller jeg ser; de løber altid de 
skridt videre, når man gør det. Det stræber vi efter: At se hvor langt 

folks potentiale kan række. Hvis knægten har evner i køkkenet, så 
lad ham lave det, han rent faktisk godt kan lide, pointerer Mathias. 

Medarbejderstab afspejler samfundet
Mathias nævner med et skævt smil, at han er humanist. Af det følger 
et menneskesyn: 

Altid lønnet arbejdskraft 
I ordningen Små Job Med Mening kan virksomheden betale en fak-
tura eller ansætte direkte. Men medarbejderen får løn for sit arbejde;

- Der er mange virksomheder, der bare skifter praktikanter ud. 
Når vi har taget folk ind fra eksempelvis Små Job Med Mening, har 
det været for bygge videre. Det er langt mere omkosteligt at blive 
ved med at skifte ud. Jeg har aldrig forstået dem, der spekulerer i 
det. Det kan godt være, at de får det til små penge, men du har en 
kæmpe udfordring i, at du hele tiden skal lære op. Det er så dyrt, og 
det giver en sindssygt dårlig oplevelse i slutproduktet, der kommer 
ud til gæsterne, konkluderer Mathias.  ■

Jeg har kendt mange i mine år i branchen, der 

var kommet ind på alternative måder og må-

ske havde været ude i vanskelige situationer 

privat i livet. Jeg kunne se en mening i at gøre 

en indsats for at være noget for mennesker, 

der måske har haft det lidt svært. Det er jo 

fint, at der er mange studerende, men det 

bliver også et specielt miljø, hvis ikke der er 

noget, der stikker lidt ud. Jeg kan godt lide, 

at man har forskellige personligheder og ty-

per repræsenteret i ens medarbejderstab, så 

den afspejler resten af samfundet.
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Nu er der kommet nyt menukort, hvor 

vi har været med til at udvikle, hvordan 

tingene skal se ud, og hvad vi synes 

kunne være sjovt at arbejde med. Det 

handler jo bare om at bruge en halv 

time ekstra, lytte med og komme med 

ideer selv.

„

Mathias

- Det eneste, jeg har skullet for-
holde mig til i ansættelsen, har 
næsten kun været at lave en 
kontrakt. Så det har været rig-
tig positivt, at processen med 
Små Job Med Mening har været 
så nem, uden en tyng byrde af 
papirarbejde. 

Christoffer

- Jeg færdiggjorde næsten ud-
dannelsen som murer, men ville 
gerne køkkenvejen i stedet. Det 
har ligget naturligt, da både min 
morfar og mor er i køkken. Det 
er jo en af de finere restauranter 
i byen, så at få lov at blive en del 
af det hele har været super.

FAKTA 

Christoffer er ansat i et 
småjob som køkkenassi-
stent. En investering som 
indehaver Mathias ikke 
har fortrudt.
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SKABER RUM TIL 
FLERE JOBS

Udstillingscontainere, støjdæmpede containere, vådrumscontainere, 
offshore containere. Der er en specialdesignet løsning til enhver kundes 
behov i produktionsvirksomheden DC Supply. Dog er der ingen kasse-
tænkning at spore, når værkfører Rene skal rekruttere ekstra hænder til 

uløste oprydningsopgaver

En pladsmand på faktura 
Trods travlhed på byggepladsen hos DC Supply i Nørresundby, 
følger arbejdet en fast struktur. Inden fyraften skal pladsen 
være ryddet, så smedene og tømrerne kan fortsætte dagen 
efter med at bygge containere, som overgår den vildeste fan-
tasi. Næsten alt kan lade sig gøre på et sted, hvor arkitekter 
og ingeniører laver løsninger til industrien og private kunder. 
Men skraldet skal køres væk og varerne på plads. Det var nemt 
for værkfører Rene i DC Supply at spotte de uløste opgaver og 
finde en løsning:  

Nem rekruttering 
Rene tog oprindeligt kontakt til JobFOKUS, som formidler ledige 
fra kanten af arbejdsmarkedet til virksomheder med uløste op-
gaver. Derfra gik det stærkt, og hjælpen var på vej: 

- Der gik kun to-tre dage, så havde Allan fra JobFOKUS fundet 
en mand som Flemming til mig. Han passede godt ind i vores 
butik, og han er en super mand til det, som jeg skal bruge ham 
til. Tidligere har vi brugt ungdomsarbejdere til at gå og feje. Nu 
er det jo dejligt, at Flemming må køre truck. Hvis jeg skal bruge 

nogle paneler til folk herude, får jeg Flemming til at hente dem. 
Så er jeg fri for at bruge mine håndværkere på, at de skal køre 
rundt og hente stumperne, fortæller Rene. 

Mangfoldig medarbejderstab
I flokken af smede og tømrere fra 20 år og opefter, er det vigtigt 
for Rene, at de kan sammen socialt. Ellers går arbejdet i hård-
knude. Også her falder Flemming med sine 60 år fint ind i en 
mangfoldig medarbejderstab. Selv var Flemming en smule be-
kymret for, om der stadig var et job for ham, da han i sin tid kom 
til JobFOKUS. Den bekymring var ifølge Rene helt unødvendig. 

- Da Flemming kom herud, og vi tog en snak med ham, virkede 
han virkelig reel og fortalte, at dét her kunne han godt hjælpe 
med og se sig selv i, så han var egentlig bare glad for at komme 
i gang med det herude. Mine medarbejdere synes jo klart, at 
det er rart, at de ikke skal tænke på oprydning den sidste halve 
time, hvor de stadig står og skruer i containerne. Flemming er 
god til at tage imod ordrer, han er meget nede på jorden og han 
passer det, han skal lave i løbet af dagen, fortæller Rene. 

Noget at stå op til
Flemming er ikke et ubeskrevet blad på arbejdsmarkedet. 

Han har tidligere været ansat hos SAS og har kørt trucks i Kø-
benhavns Lufthavn, der var væsentligt større end dem i DC 
Supply: 

- Det er da rart at komme i gang igen, absolut. Der er mange 
mennesker, der tror, at dem der er på kontanthjælp ikke gider 
arbejde. Men det passer ikke. Nu har jeg noget at stå op til. Jeg 
kan godt lide det sociale miljø her, og jeg har fra tømrerne hørt, 
at de er glade for, at jeg er kommet. Nu får de alle de varer hur-
tigere, som de skal bruge til at indrette containerne, så jeg gør 
det godt, siger Flemming med et glimt i øjet og afslører, at 25 
timer gerne må blive til flere med tiden.

Så var det jeg faldt over, at man kunne an-

sætte folk på faktura gennem Små Job Med 

Mening. Flemming startede som arbejds-

mand tre dage om ugen til at gå og rydde op. 

Lige før ferien valgte vi at gå op på alle ugens 

dage. Nu arbejder han fra kl. 11 til kl. 16. Det 

kommer han til det næste stykke tid. 

„
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Det er da rart at komme i gang igen, 

absolut. Der er mange mennesker, 

der tror, at dem der er på kontant-

hjælp ikke gider arbejde. Men det 

passer ikke. Nu har jeg noget at stå 

op til

„

Flemming

- Jeg sørger for, at alle skralde-
spande er tømt til fyraften, fejer 
omkring containerne og kører 
varer rundt til smedene og tøm-
rerne. 

René

- For mange år siden herude, startede man bare med at 
bygge i en kasse. I dag skærer vi siden ud på kasserne 
og sætter dem sammen, så du får så stort et rum, du vil 
have. Der er ingen grænser for, hvad vi kan bygge i det her 
- hele huse eller containerbyer. Nu har jeg været her i tyve 
år, og jeg kan stadig have det sådan: Hvad fanden, kan vi 
også bygge det! Det er jo det, jeg synes er så fedt ved det.

FAKTA 

I de seneste år har ud-
viklingskurven i DC Sup-
ply tordnet frem. Det har 
betydet en vækst fra 10 
ansatte til 29 faste og 
vikarer i alt i det 35-årige 
firma. I dag designes en 
container efter samme 
standarder som nye huse 
med trends inden for lys-
sætning og andre smarte 
løsninger. 

Mottoet i DC Supply er «Containere til alt». Her 
bygges garager, køkkener, bad, og alt inden for 
industri. Senest har de bygget to etager med 
beklædning udvendigt til Færøerne.
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Bliv Erhvervs-
mentor 

Du kender sikkert situationen: Du sidder ved et festbord med en jobsøgende 
onkel, og før du ved af det, har du taget mentorkasketten på. Trives du i rollen 
med at aktivere din erhvervserfaring, dit personlige netværk, og vil du hjæl-
pe kandidater fra kanten af arbejdsmarkedet til nye muligheder? Så har vi en 

erhvervsmentoruddannelse, der kalder på dig! Hør mere om den og om os

Erhvervsmentoruddannelsen er for dig, der er erhvervsaktiv 
eller tidligere har været det. Vi dækker op til en fortælling om, 
hvordan du kan hjælpe et jobsøgende menneske med afkla-
ring, nyt netværk eller nye jobmuligheder. Efter den appetit-
vækker, serverer KaffeFair en god frokost. 
 
Erhvervsmentoruddannelsen varer en halv dag og afholdes 
løbende i samarbejde mellem BDO og JobFOKUS. Arrange-
mentet finder sted i FOKUS, Eventsalen KaffeFair. Efter da-
gens program byder vi på en frokost serveret af KaffeFair. Et 
typisk program ser sådan her ud:
• Netværk, program, navnerunde og fælles forventnings-

afstemning
• Fagligt oplæg med fokus på: JobFOKUS, målgruppen, 

regler på området og hvordan man kan finde små jobs 
på jeres virksomheder

• Gruppearbejde og fælles opsamling

Program for
uddannelsen

Konceptet udspringer af Små Job Med Mening. Her matcher 
vi virksomheder med jobsøgende kontanthjælpsmodtagere 
fra kanten af arbejdsmarkedet og skaber en fordel for begge 
parter. Virksomheden får løst konkrete opgaver, og kandida-
ten får et job at stå op til. 

Vi møder ofte erhvervsaktive, som gerne vil bakke op om vo-
res arbejde på andre måder. Derfor kan du nu blive del af et 
engageret mentorkorps, der arbejder for at fremme socialt 
ansvar og beskæftigelse i Aalborg Kommune. Dit netværk og 
dine gode fif er nemlig guld værd! Vi ses!

Vil du inviteres til næste Erhvervsmentoruddannelse, så skriv 
til Peter Lauritsen, seniorkonsulent i JobFOKUS, på peter@
job-fokus.dk. 

Erhvervsmentor-
uddannelsen & os

– Dit netværk gør en forskel

Jeg tror, at min indsats har betydet, at min kandidat er blevet meget 

mere realistisk omkring egen formåen. Jeg tror også, at det har givet 

hende et netværk, som hun måske kan bruge senere. Men aller aller 

mest en realistisk tilgang til arbejdsmarkedet, og måske kan hun se 

en mulighed  i ikke kun at have et fuldtidsjob, men også starte på et 

lidt lavere niveau rent timemæssigt. 

Ruth Horsdal

Receptionschef, Hotel Viking – Aqua, spa og wellness

„

Er du nysgerrig på, hvordan I kan tage socialt ansvar på et let 
måde, så tag med til Måltid Med Mening – en netværksmid-
dag, hvor vi sætter spot på værdien af at rekruttere engage-
ret arbejdskraft fra kanten af arbejdsmarkedet. 

Lokale virksomhedsledere deler ud af deres erfaringer, og 
sammen sætter vi socialt ansvar på menuen for at skabe 
endnu flere ’små job med mening’. 

Program
• Netværk og mad

• Sådan gør du en forskel på en enkel måde

• Virksomhedsledere deler ud af deres erfaring

• Mød dem du kan gøre en forskel for

Deltag i et meningsfuldt netværksmøde, hvor vi sætter 
handling bag ordene og gør emnet helt konkret, så det at 
rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet kan blive en me-
ningsfuld og god forretning for din virksomhed. 

Vil du inviteres næste gang, vi holder Måltid Med Mening, så 
skriv til Frida Tarp, erhvervskonsulent i BusinessAalborg på 
frit@aalborg.dk

Ses vi  t i l  Målt id 
Med Mening?
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JOB
LSMAGASIN

Alle kan bidrage og skabe værdi på en virksomhed, når 
matchet og rammerne er rigtige. Men et job kræver en 
virksomhed, der definerer opgaverne og er klar til at 
betale en løn.

Små Job Med Mening er resultatet af et stærkt part-
nerskab, hvor det private og det offentlige arbejder 
sammen om at hjælpe lokale ledige tilbage på arbejds-
markedet i små jobs af færre timer end fuldtid.

I JobFOKUS matcher vi virksomheden med den rigtige 
kandidat fra jobcenteret, og siden projektets begyn-
delse i 2017 har 200 mennesker fået nyt liv og en 
stærk jobidentitet. Det er vi rigtig stolte af.

I hænderne har du en række eksempler på det gode 
match mellem virksomhed og ledig, og med dem vil 
vi gerne inspirere din virksomhed til at blive en del af 
Små Job Med Mening.
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Vil du vide mere...


