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Sammen om Job 

Indledning 
I Svendborg er vi stærke når vi står sammen – sådan lyder det i 

Svendborg Kommunes Erhvervspolitik 2019-2022. 

Erhvervspolitikken skal danne den overordnede ramme for 

samarbejdet med de lokale virksomheder. 

Et centralt tema i erhvervspolitikken er området Arbejdskraft – hvor 

den overordnede vision for Jobcenter Svendborgs 

virksomhedssamarbejde er angivet som en målsætning: 

Jobcenteret er en central samarbejdspartner 

for virksomhederne i forhold til rekruttering 

og medarbejderfastholdelse 

Jobcenter Svendborgs virksomhedsservice skal understøtte 

Erhvervspolitikkens målsætning.  

På den baggrund er der udarbejdet en ny strategi for 

virksomhedssamarbejdet. Strategien hviler på 4 politisk vedtagne 

pejlemærker: 

1. Jobcentret skal kende kommunens virksomheder – sit 

marked 

2. Jobcentret ønsker en målrettet brancheopdelt 

virksomhedsservice 

3. Jobcentrets virksomhedsstrategi skal hænge sammen med 

kommunens beskæftigelsesudfordringer 

4. Jobcentret og virksomhederne skal forstå hinandens roller.  
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Strategiske fokusområder 
Virksomhedsindsatsen i jobcenter Svendborg skal være med til at 

sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft – det skal blandt 

andet ske via hjælp til rekruttering, målrettet opkvalificering af 

ledige og fastholdelsesinitiativer. 

Jobcentret ønsker en mere systematisk og professionel tilgang med 

afsæt i virksomhedernes behov. Jobcenter Svendborg ønsker at 

fremstå som en professionel, troværdig og tilgængelig 

samarbejdspartner. 

På baggrund af de politisk fastsatte pejlemærker er der udpeget 

strategiske fokusområder for virksomhedsindsatsen. 

Øget fokus på brancheområder i vækst 
Virksomhedsservice har udvalgt 5 centrale brancher, hvor der 

forventes at være øget behov for rekruttering af arbejdskraft og 

dermed vurderes at være kendetegnet ved særlig gode 

beskæftigelsesmuligheder. 

De udvalgte brancher får tilknyttet en brancheansvarlig Account-

manager, der bliver bindeleddet mellem virksomheden og Jobcenter 

Svendborg. 

De udvalgte brancher er: Detail, Industri, Rengøring, Hotel og 

restauration samt Bygge og anlæg. Da arbejdsmarkedet er i 

konstant udvikling, kan der opstå behov for at ændre på hvilke 

brancher, der udvælges eller udvide antallet af prioriterede 

brancher. De 5 aktuelt udvalgte brancher dækker 40 procent af 

virksomhederne i Svendborg. De øvrige virksomheder betjenes af 

det samlede virksomhedsservice. 
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Account-managerne skal tættere på virksomhederne og branchen 

for at optimere samarbejdet om rekruttering. Servicen skal tilpasses 

den enkelte virksomhed. 

Øget viden og indsigt fører til målrettet 

virksomhedsservice 
Virksomhederne i Svendborg skal opleve, at medarbejderne i 

virksomhedsservice forstår deres behov og kan agere efter dem.  

Virksomhedsservice skal yde den service og indsats, den enkelte 

virksomhed har brug for i den aktuelle situation. 

Ved at segmentere virksomhederne ud fra graden af eksisterende 

samarbejde og potentialet for vækst og som følge heraf jobordrer, 

kan indsatsen differentieres og målrettes der, hvor det giver største 

værdi for virksomhederne og i sidste ende for de ledige. 

 

I første omgang segmenteres virksomhederne i de udvalgte 

brancher. 
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Professionel virksomhedsservice 
Jobcenter Svendborg vil tilbyde professionel virksomhedsservice 

ved at målrette indsatsen og tilbyde den service, der er behov for. 

De 5 udvalgte brancher får en brancheansvarlig account-manager, 

der vil fungere som primær kontaktperson. 

Ved rekrutteringsopgaver kan account-managerne trække på 

rekrutteringsenheden, der sikrer det rigtige match mellem jobordrer 

og ledige borgere. Rekrutteringsenheden er bindeleddet til 

organisationens øvrige medarbejdere, der har den daglige kontakt 

med de ledige.  

Rekrutteringsenheden fungerer desuden som øvrige virksomheders 

indgang til jobcentrets virksomhedsservice. Rekrutteringsenheden 

kan matche med ledige på hele Fyn i kraft af Rekrutteringsservice 

Fyn samarbejdet og fungerer endvidere som tovholder på 

Jobservice Danmark aftaler. 

Det sidste led i den professionelle virksomhedsservice er 

virksomhedskonsulenter, der er specialister indenfor særlige 

områder som f.eks. fastholdelse, jobrotation, voksenlærlinge og 

Handicapkompenserende ordninger. 
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Vi vil arbejde med differentierede besøgsstrategier 
Alle virksomheder har ikke brug for den samme service. Behovet for 

kontakt kan variere afhængig af sæson og ordresituation. 

Segmenteringen af virksomhederne i de udvalgte brancher vil blive 

brugt til at tilrette en besøgsstrategi, der er differentieret og 

matcher virksomhedernes behov.  

De virksomheder, der ikke får tilknyttet deres egen account-

manager, har altid mulighed for at kontakte virksomhedsservice via 

Rekrutteringsenheden, der fungerer som én indgang for øvrige 

brancher. Afhængig af om henvendelse handler om rekruttering 

eller fastholdelse, vil enheden kunne hjælpe virksomheden videre.  

Alle virksomheder i Svendborg vil tillige modtage et nyhedsbrev fra 

Virksomhedsservice hvert kvartal, der vil orientere om ny viden, den 

gode historie eller anden relevant information. 
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For brancher, der er tilknyttet en account-manager er 

besøgsstrategien tilrettelagt efter segmenteringen.  

 

Vi vil bruge professionelle netværk til at skabe det gode 

samarbejde 
Der er nedsat et Advisory-board med repræsentanter fra de 

udvalgte brancher, som skal fungere som en løbende 

sparringspartner for virksomhedsservice for at give kommunen 

feedback og dermed være med til at sikre, at virksomhedsindsatsen 

lever op til virksomhedernes forventninger. 

De brancheansvarlige account-managere vil deltage i relevante 

brancherelaterede netværk.  

Rekrutteringsenheden samarbejder med de øvrige fynske 

kommuner i Rekrutteringsservice Fyn og får dermed kendskab og 

indsigt i hele det fynske arbejdsmarked. 
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Virksomhedskonsulenterne deltager i relevante fagligt orienterede 

netværk med fokus på specifikke fagområder. 

Servicemål 
 

Indenfor én arbejdsdag efter henvendelsen er Jobcentret i dialog 

med virksomheden om den konkrete jobordre. 

Indenfor 3 arbejdsdage vil virksomheden blive præsenteret for de 

bedst egnede ledige kandidater med mindre andet er aftalt med 

virksomheden på baggrund af virksomhedens ønsker. 

Alle ordinære jobordrer skal besættes – hvis det ikke er muligt at 

tilbyde en ledig, der opfylder alle virksomhedens krav tilbydes en 

alternativ løsning evt. i form af opkvalificering. 

 

Kontakt  
 

Jobcenter Svendborg - Virksomhedsservice 

Ramsherred 5 

5700 Svendborg 

virksomhedsservice@svendborg.dk 

Tlf. 6223 3810 
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