Sammen om fastholdelse
Jobcenter Tårnby

Undersøgelser viser, at et tæt samarbejde mellem virksomheden og jobcentret får den sygemeldte medarbejder hurtigere tilbage til jobbet

Er din medarbejder sygemeldt?
Hvis din medarbejder er længerevarende syg, vil en fastholdelseskonsulent fra jobcentret besøge arbejdspladsen for at gennemføre første
opfølgningssamtale sammen med dig og din medarbejder. Sådan sikrer
vi en direkte kontakt mellem arbejdsgiveren, den sygemeldte og jobcentret. Målet er, at vi hurtigt kommer i gang med sammen at lægge
en plan, der skal fastholde medarbejderen i jobbet.

Hvorfor gør vi det?

Gevinster for arbejdspladsen:

En hurtig indsats og en god •
plan for at vende tilbage til
arbejdet kan forebygge langtidssygefravær.
•

I fastholder en kvalificeret og erfa-

Undersøgelser viser, at et tæt
samarbejde mellem arbejdspladsen og jobcentret får den
sygemeldte hurtigere tilbage •
på arbejdspladsen.

der tager højde for medarbejde-

Derfor sætter vi nu fokus på
•
tidligt samarbejde mellem arbejdspladsen og jobcenteret,
så vi kan udnytte de muligheder, begge parter har.

ren arbejdskraft
Sammen får vi hurtigt lagt en plan,

rens skånebehov
Den sygemeldte medarbejder
vender hurtigere tilbage til jobbet
Jobcentret stiller redskaber og
rådgivning til rådighed for jer under sygdomsforløbet

Sådan samarbejder vi
•

Indberet sygemeldingen hurtigst muligt via virk.dk

•

I bliver kontaktet af jobcentret for at aftale et møde eller en opfølgningssamtale, der skal foregå på arbejdspladsen senest i 8. sygefraværsuge

•

Den sygemeldtes nærmeste leder, den sygemeldte selv og en fastholdelseskonsulent fra jobcentret deltager i mødet

•

Nærmeste leder bidrager med viden om jobfunktioner, muligheder
for skånehensyn og fleksibilitet, så medarbejderen hurtigt kan vende
tilbage

•

Fastholdelseskonsulenten faciliterer mødet og giver råd og vejledning
om de støttemuligheder, jobcentret har

I opfølgningssamtalen på arbejdspladsen
taler vi om medarbejderens skånehensyn
og muligheder for:
•

Gradvist at vende tilbage jobbet

•

Tilpasning af arbejdet

•

Iværksættelse af hjælpemidler eller
anden form for støtte

•

Evt. etablering af virksomhedspraktik

Har I yderligere spørgsmål?
Ring til Jobcentret på 32 47 17 30
eller kontakt din fastholdelseskonsulent:
Kontaktperson:
Tlf.:
E-mail:

Læs mere på kommunens hjemmeside
www.Taarnby.dk

VI SER FREM TIL ET GODT SAMARBEJDE!

Pjecen er udarbejdet af Mploy for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
i forbindelse med projektet ’Sammen om fastholdelse’.
’Sammen om fastholdelse’ er et projekt, der løber i perioden 2017-2019. Projeket handler om at styrke samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder
med henblik på at få sygemeldte medarbejdere hurtigere tilbage til jobbet.
Læs mere her: http://star.dk/da/Puljer/Arkiv-Alle-puljer/Puljer-frist-2017/
Sammen-om-fastholdelse.aspx

