
Alle har ret til et fedt 
job, udtaler Michael, der 
arbejder på Vestervang 
Maskinværksted. 
Jeg har simpelthen fået 
min drøm opfyldt, et 
job hvor jeg kan bruge 
mine evner inden for 
metalfaget.

”



Det siger 
VIRKSOMHEDERNE

«

Det er spændende og udviklende for køkken 
personalet, at have en medarbejder fra Uniq Job ansat 
– en proces hvor vi bliver støttet godt af konsulenterne 
med opfølgning, dialog og feed-back.
Resultatet af samarbejdet er glæden ved at se et 
andet menneske vokse og gøre sit bedste, og at se et 
menneske genvinde troen på at ”der er brug for mig.”

Maren Christensen, Køkkenleder
Børne og Unge Center Vejle Fjord

Vi oplever det som noget meget positivt, at have en 
medarbejder fra Uniq Job ansat på vores arbejdsplads.
Som arbejdsplads har vi et ønske om at være socialt 
ansvarlige. Gennem samarbejdet med Uniq Job, har vi 
fået en mødestabil og pligtopfyldende kollega. Vi som 
virksomhed – og vort personale, har derudover fået 
udvidet vores perspektiv.
Vi oplever Uniq Job som en seriøs samarbejdspartner.

Peter Møller Pedersen, Salgschef 
Føtex Vejle

Som virksomhed er det absolut en rigtig god 
fornemmelse at vide, at vi gør en forskel. Vi tager 
aktivt del i det sociale ansvar og vi kan med stor 
succes kombinere det med at have et velfungerende 
medarbejderteam. For os er det en ”succes” at have 
personer ansat fra Uniq Job.

Morten Fjord Madsen, Afdelingsleder
Plantorama Vejle

Kunde kontakt og de mange varierende opgaver, er 
det der gør mit arbejde udfordrende og spændende.

Kenneth Kristensen, Butiksmedarbejder 

Jeg løser mange forskellige opgaver i Plantorama, 
det er det bedste job jeg nogen sinde har haft.

Santhuru Chandrasegaram, Servicemedhjælper 

At arbejde i et køkken har lært mig utrolig meget. 
Det at andre tror på mine evner, gør mig glad.

Nina Petersen, Køkkenmedhjælper 



Vi kan tilbyde virksomheden
I Uniq Job er der engagerede personer, som har 
et ønske om en arbejdsidentitet, og som sætter 
en stor ære i at indgå som medarbejdere på 
ordinære virksomheder. Her kan de løse mange 
forskelligartede opgaver indenfor bl.a. service, 
butik, produktion, kontor, distribution m.v. 

Vi forsøger at finde det rigtige match mellem 
virksomhed og medarbejder, så begge parter får 
maximalt udbytte af ansættelsesforholdet.

Inden der indgås et ansættelsesforhold, kan vi 
tilbyde en praktik periode, for at sikre at begge 
parter kan have glæde af arbejdsforholdet. Prak-
tikperioden er omkostningsfri for virksomheden.

Netværksordning
Når en person er ansat via Uniq Job, vil per-
sonen være tilknyttet vores netværksordning. 
Netværksordningen indbefatter:  

• Løbende opfølgning på virksomheden af en 
jobkonsulent, der tilbyder råd og vejledning til 
såvel virksomheden og den nye medarbejder.

• Hjælp til udarbejdelse af f.eks. arbejdsplan 
eller andre hjælperedskaber

• Tilbud om koordinering af specielt  
tilrettelagte kurser

• Netværksarrangementer

KARRIERE PÅ SÆRLIGE VILKÅR 
– VI SKABER RELATIONEN!
Uniq Job hjælper personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne  
i fleksjob - og i job med løntilskud. Vi er en afdeling tilknyttet Center For  
Beskyttet Beskæftigelse (CFBB) under Vejle Kommune. 

Løn
Som virksomhed er der mulighed for at modtage 
særlige støtte – og tilskudsordninger, når der 
ansættes medarbejdere i fleksjob / job med 
løntilskud.
Reglerne er forskellige, men Uniq Job står gerne 
til rådighed, med oplysninger og fakta, så økono-
mien er kendt før en eventuel ansættelse.

Ansættelsesvilkår
Ansatte i fleksjob – og i job med løntilskud er 
ansat på samme vilkår, som det øvrige perso-
nale i virksomheden, dog med en særlig aftale 
om arbejdstid og arbejdstakt.  

Forsikring
Ansatte i fleksjob - og i job med løntilskud, ind-
går forsikringsmæssigt på samme vilkår som de 
øvrige ansatte i virksomheden.



CFBB - Uniq Job
Hjulmagervej 3 a+b
7100 Vejle www.cfbb.dk

…se mere om  
   Uniq Job her

ØNSKER I AT 
GØRE EN FORSKEL? 
– BLIV EN DEL AF VORES VIRKSOMHEDSNETVÆRK

De personer vi i Uniq Job hjælper i gang med 
en karriere på særlige vilkår, har fagligt vidt 
forskellige ønsker og kompetencer.

I dag har vi samarbejde med en bred vifte af 
virksomheder i trekantsområdet. Der er plads 
til flere, og vi vil derfor gerne invitere nye med 
i virksomhedsnetværket.

”

Frank Dupont Olesen
Jobkonsulent
Tlf.: 21486260
frdol@vejle.dk

Torben Ramlov
Jobkonsulent
Tlf.: 20284177
torra@vejle.dk
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