Kompetencehuset Naesborg A/S
Kompetencehuset Naesborg A/S tilbyder en række ydelser

Vejen til et fleksjob

indenfor jobservice, HR service, handicapservice.
Vi er en bredt funderet virksomhed med engagerede og
kompetente medarbejdere. Vi arbejder ud fra Naesborg’s
værdigrundlag, som baserer sig på følgende værdier:


Gensidig respekt
Hos Naesborg mødes vi i øjenhøjde



Redelig
Hos Naesborg gør vi det vi siger og siger det vi gør



Udvikling
Hos Naesborg er vi åbne overfor forandringer



Tillid
Hos Naesborg tror vi på frihed under ansvar

Læs mere om Naesborg A/S på www.naesborg.dk.
Har du brug for yderligere oplysninger er du meget velkommen
til at kontakte chefkonsulent Charlotte Hansen.

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 individuelt og målrettet forløb
for borgere tilkendt fleksjob

Målrettet fleksjob forløb
Naesborg A/S tilbyder dig et individuelt og
motivationsskabende kontaktforløb, som er konstruktivt og
målrettet - med dig og din situation i centrum.
Formålet med forløbet er at understøtte dig i processen
med at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Med
udgangspunkt i dine behov vil kontaktforløbet bestå af
personlige samtaler, individuel vejledning og coaching
– alt sammen for at forbedre og intensivere din jobsøgning
Vi vil have fokus på dine kompetencer, ressourcer og
skånebehov, og vi vil arbejde med ansøgninger og CV.
Derudover vil vi kontakte udvalgte virksomheder med
ordinært job eller virksomhedspraktik for øje.

Endvidere vil der ad-hoc blive arrangeret fælles forløb og
foredrag sammen med andre fleksjobvisiterede omkring
relevante emner. Hele forløbet er tænk som en hjælp til dig,
men også som en hjælp til selvhjælp.

Om Naesborg A/S
Naesborg A/S har mere end 20 års erfaring med at skabe
kontakt mellem jobsøgende og virksomheder, og vi lægger
vægt på at levere en professionel indsats, som tager
udgangspunkt i dine ønsker og behov. Vi er en bredt funderet
virksomhed med kompetente medarbejde, og har et meget
bredt virksomhedsnetværk, som vi trækker på til fordel for dig.

Kontaktoplysninger
Selve forløbet
Du vil ugentligt være i kontakt med din personlige
konsulent ved personlige samtaler.

Naesborg A/S har til huse i Næstved centrum på adressen:
Ringstedgade 24, 2. sal, 4700 Næstved
og
Holberg Arkade 12, 4180 Sorø
Ved sygdom eller andet fravær kontaktes Naesborg A/S
på tlf. 55 77 44 66.

