Om Naesborg A/S
Naesborg A/S har mere end 20 års erfaring med at skabe

Afklaringsforløb

kontakt mellem jobsøgende og virksomheder, og vi lægger
vægt på at levere en professionel indsats, som tager
udgangspunkt i den lediges ønsker og behov.
Vi er en bredt funderet virksomhed med kompetente
medarbejdere. Vi kan derfor give den relevante vejledning og
sparring uanset den lediges baggrund og mål for fremtiden.
Naesborg A/S’s værdigrundlag baserer sig på følgende:





Gensidig respekt
Redelig
Udvikling
Tillid

Læs mere om Naesborg A/S på www.naesborg.dk.
Har du brug for yderligere oplysninger, så kontakt
chefkonsulent Charlotte Hansen.

For god ordens skyld gør vi allerede her opmærksom på,
at Naesborg A/S er røgfrit område, hvorfor
tobaksrygning ikke er tilladt i lokalerne.

Naesborg A/S

Naesborg A/S

Ringstedgade 24-26, 2.

Holberg Arkaden 12

4700 Næstved

4180 Sorø

Tlf: 55 77 44 66
www.naesborg.dk

Et håndholdt og
virksomhedsrettet forløb for
borgere, der skal afklares på
arbejdsmarkedet

Afklaringsforløb for sygemeldte
borgere

Hvor finder du Naesborg A/S ?

Naesborg A/S tilbyder et håndholdt og virksomhedsrettet

Ringstedgade 24, 2. sal, hvor vi afvikler vore aktiviteter i

forløb for borgere, der skal afklares til arbejdsmarkedet.

præsentable møde- og kursuslokaler.

Naesborg A/S har til huse i Næstved centrum på adressen

Forløbet er individuelt med dig i centrum. Formålet med
forløbet er at få afklaret din fremtid på arbejdsmarkedet.
Dette gør vi i tæt samarbejde med dig og en socialansvarlig
virksomhed. Vi får bl.a. afklaret dine skånebehov, hvor
mange timer du kan arbejde, samt om der evt. er behov for
hjælpemidler.
Naesborgs coach følger dig tæt både før og under
virksomhedspraktikken. Indtil den relevante
virksomhedspraktik er fundet, vil du møde til ugentlige
samtaler hos Naesborg og under virksomhedspraktikken, vil
vi hver uge tale med både dig og arbejdsgiver, således at vi
i fællesskab kan ændre opgaver og arbejdstimer, hvis det

Vores åbningstider er:
Mandag til torsdag kl. 8.00 – 16.00
Fredag kl. 8.00 – 13.00

vurderes nødvendigt. Dette så vi får et reelt billede af,

Naesborg stiller både PC og printer til din rådighed, men du er

hvordan din fremtid på arbejdsmarkedet ser ud.

også meget velkommen til at medbringe egen PC.

