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Status på virksomhedsstrategi 
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte på møde den 12. 
august 2019 virksomhedsstrategien ”Sammen om job”. 
 
Jobcentrets virksomhedsservice har nu arbejdet efter 
virksomhedsstrategien i et halvt år, og virksomhedssamarbejdet er blevet 
væsentligt professionaliseret. 
 
Strategien hviler på de 4 politisk vedtagne retningslinjer: 
 
1. Jobcentret skal kende kommunens virksomheder - sit marked 
 
En del af at kende sit marked er, at jobcentret skal være i kontakt med 
virksomhederne i Svendborg kommune. 
 
Der er i løbet af det seneste år arbejdet målrettet med besøgsstrategier, 
der sikrer at de rigtige virksomheder bliver kontaktet. Accountmanagerne 
besøger virksomhederne i deres branche, mens de øvrige 
virksomhedskonsulenter kontakter virksomheder efter behov. Det kan 
være i forbindelse med rekruttering, fastholdelse eller når en borger har 
brug for at få etableret en praktik. 
 
Alle virksomheder har mulighed for at kontakte jobcentret enten via deres 
accountmanagere eller via rekrutteringsenheden. 
 
I 2019 var jobcentrets virksomhedsservice i kontakt med knap 1.100 
virksomheder, i 2020 har der i januar været 1.004 virksomhedskontakter 
fordelt på knap 500 forskellige virksomheder. Som nedenstående figur 
afspejler har virksomhedsservice væsentlig flere kontakter efter 
vedtagelse af virksomhedsstrategien. Opgørelser viser, at cirka en 
tredjedel af alle kontakter er personlige møde, mens øvrige kontakter kan 
være telefon eller mailkorrespondance. 
 

 AC-stab 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
06. marts 2020 
 
Afdeling: AC-stab 
 
 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 
Åbningstider: 
Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 
Torsdag Kl. 10.00-16.30 
Fredag Kl. 09.00-14.00 
 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Godt 20 procent af alle kontakter i årets første 2 måneder var nye 
kontakter, altså hos virksomheder, der ikke har haft kontakt indenfor det 
seneste år. 
 
 
2. Jobcentret ønsker en brancheopdelt virksomhedsservice 
 
Som et led i virksomhedsstrategien blev der vedtaget 5 centrale brancher, 
hvor der vurderedes at være særlig gode beskæftigelsesrettede 
muligheder. De 5 brancher var; detail, industri, Rengøring. Hotel og 
Restauration samt bygge og anlægsbranchen. 
 
Siden vedtagelse af strategien har det været muligt at sætte fokus på 
yderligere 2 brancher; autobranchen og landbrug, der er blevet koblet på 
to af de eksisterende accountmanagere, således, at virksomheder i disse 
brancher også bliver segmenterede og får en fast kontaktperson. Netop 
den faste kontaktperson bliver fremhævet af virksomhederne og det 
nedsatte advisoryboard som utrolig vigtig. 
 
De 4 accountmanagere, der har ansvaret for de 5 centrale brancher har 
segmenteret virksomhederne efter segmenteringsmodellen, hvor 
virksomhederne med de største potentiale for rekruttering er segmenteret 
som A og B virksomheder, mens virksomheder med mindre potentiale er 
segmenteret som C og D virksomheder. Segmenteringen danner 
baggrund for f.eks., hvor ofte virksomheden kontaktes. 
 
Fordelingen af virksomheder indenfor brancherne er: 
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Samlet set har de 4 accountmanagere knap 1.100 virksomheder i deres 
portefølje. Heraf er de 174 segmenteret som A og B virksomheder, hvor 
der vurderes at være et potentiale i at få flere borgere i beskæftigelse. I 
forhold til C og D virksomhederne, vurderes der at være et mindre 
potentiale for ordinær rekruttering, men der kan være muligheder for 
praktikker eller småjobs. 
 
Det, at komme tæt på brancherne og få et øget kendskab til 
virksomhedernes arbejdskrafts behov gør det muligt f.eks. at tilrettelægge 
særlige opkvalificeringsforløb i samarbejde med branchen og de lokale 
uddannelsesinstitutioner. Der er netop igangsat et forløb indenfor Hotel- 
og Restaurationsbranchen.  
 
Muligheden for et tilsvarende industriforløb er drøftet med 
advisoryboardet og det er aftalt at 3 af medlemmerne i advisoryboardet 
sammen med jobcentrets accontmanager på industriområdet og 
afdelingsleder for virksomhedsservice arbejder videre med at udvikle et 
brancheforløb. 

 
Segmentering af virksomheder i udvalgte brancher 

C: Stærkt samarbejde - lille potentiale A: Stærkt samarbejde - stort potentiale 

Horesta: 23 virksomheder Horesta: 4 virksomheder 

Detail/rengøring: 94 virksomheder Detail/rengøring: 17 virksomheder 

Industri : 19 virksomheder Industri : 14 virksomheder 

Bygge og anlæg: 68 virksomheder Bygge og anlæg: 0 virksomheder 

Autobranchen: 15 virksomheder Autobranchen: 0 virksomheder 

D: Svagt samarbejde - lille potentiale B: Svagt samarbejde - stort potentiale 

Horesta: 91 virksomheder Horesta: 1 virksomhed 

Detail/rengøring: 243 virksomheder Detail/rengøring: 31 virksomheder 

Industri : 40 virksomheder Industri : 41 virksomheder 

Bygge og anlæg: 208 virksomheder Bygge og anlæg: 66 virksomheder 

Autobranchen: 21 virksomheder Autobranchen: 0 virksomheder 
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3. Jobcentrets virksomhedsstrategi skal hænge sammen med 

kommunens beskæftigelsesudfordringer. 
 
Jobcentret har en stor opgave i at medvirke til at virksomhederne får den 
arbejdskraft de har behov for. Samtidig er der borgere i jobcentret, som 
ikke umiddelbart er jobparate, der har behov for at udvikle faglige og i 
nogle tilfælde personale kompetencer for at opnå en tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
 
For at imødekomme begge behov arbejdes der differentieret i 
virksomhedsservice.  
 
Accountmanagerne fungerer som den faste kontaktperson til 
virksomhederne i de 7 brancher, og bringer eventuelle jobordrer tilbage til 
rekrutteringsenheden, der arbejder med at sikre det rette match mellem 
ledige og jobordrerne. For virksomhede,r der har et rekrutteringsbehov i 
brancher, der ikke er tilknyttet en accountmanager fungerer 
rekrutteringsenheden som én indgang. 
 
Rekrutteringsenheden arbejder med de jobordrer der modtages enten via 
accountmangere eller direkte fra virksomheder, der på anden vis 
kontakter jobcentret.  
Hele rekrutteringsprocessen er siden efteråret 2019 blevet IT-understøttet 
af SEEK-systemet, der sikrer at jobordrer kommer rundt til alle jobcentrets 
medarbejdere, der kan melde egnede kandidater ind.  
 
Når der er tale om virksomheder med en tilknyttet accountmanager får 
denne de egnede kandidater og kan screene disse, inden der sendes 
kandidater til virksomhederne. Når der er tale om øvrige virksomheder 
står rekrutteringsenheden for screeningen af kandidaterne og kontakten 
til såvel borger som virksomhed. 
 
Såfremt det ikke er muligt at finde egnede kandidater til ledige stillinger 
blandt jobcentrets ledige forsøger rekrutteringsenheden med en bredere 
geografisk systemudsøgning eller kontakt til de øvrige fynske kommuner i 
Rekrutteringsservice Fyn. 
 
Fra oktober 2019-februar 2020 har rekrutteringsenheden arbejdet med 
134 jobordrer. 
 

 15 åbne jobordrer er fortsat under behandling i 
rekrutteringsenheden 

 62 jobordrer er afsluttet succesfuldt, hvor jobcentret har fundet 
egnede kandidater til virksomheden 

 18 jobordrer er afsluttet ved at virksomheden fik besat ordren af 
anden vej. 
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 34 jobordrer er afsluttet uden at jobcentret har kunnet formidle 
kandidater 

 5 jobordrer er afsluttet uden angiven årsag 
 
Specialiseret virksomhedsservice er det tredje ben i 
virksomhedsstrategien. I den specialiserede enhed opererer alle de 
virksomhedskonsulenter, der er tilknyttet de enkelte målgrupper i 
jobcentret og som arbejder med de borgere, der ikke umiddelbart indgår i 
den ordinære rekruttering. 
Det er borgere, der har brug for en særlig håndholdt indsats for at få en 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Den håndholdte indsats kan f.eks. bestå af 
et praktikforløb eller et løntilskudsjob. Jobcentrets brug af 
handicapkompenserede ordninger er ligeledes en del af den 
specialiserede enheds arbejdsområder. 
 
Der er i februar 2020 etableret et nyt internt virksomhedsrettet tilbud for 
aktivitetsparate borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller 
ressourceforløb. Tilbuddet skal via en håndholdt indsats bringe borgerne 
tættere på arbejdsmarkedet via en praktik og eventuelle ordinære timer. 
De virksomhedskonsulenter, der arbejder med denne indsats vil primært 
arbejde med kommunale praktikker samt c og d virksomheder for borgere 
længst fra arbejdsmarkedet, da målgruppen ikke vurderes at være i stand 
til at indgå i den ordinære rekruttering, men i takt med at borgerne opnår 
en større arbejdsidentitet og kommer tættere på arbejdsmarkedet, vil de 
kunne indgå i rekruttering, herunder i sær i forhold til småjob med 
ordinære timer. 
 
4. Jobcentret og virksomhederne skal forstå hinandens roller. 
 
Det fjerde og sidste politiske pejlemærke understøttes blandt andet via 
professionelle fællesskaber og netværk. 
 
Der er etableret et tæt samarbejde med kommunens Erhvervschef, der 
også arbejder for at sikre kommunens relation til de lokale virksomheder. 
Eksempler på samarbejder er fælles virksomhedsbesøg og aktuelt 
arbejdes der med en besøgsrunde, der sikre at der er kontakt til alle 
virksomheder der indgår i den årlige DI-undersøgelse. 
 
Det nedsatte Advisoryboard med deltagere fra udvalgte virksomheder 
fungerer som et sparringsorgan for jobcentret og giver mulighed for at 
vende nye ideer i et uformelt forum forud for iværksættelse for at sikre at 
initiativerne er meningsfyldt for såvel kommune som erhvervsliv. 
Advisoryboardet vil fra og med 2020 mødes kvartalsvis. 
 
Accountmanagerne deltager ligeledes i professionelle netværksaktiviteter. 
Her kan blandt andet nævnes; Netværk Fyn, Svendborg Rabbits og 
GOG. Netværksaktiviteterne skal dels brande Svendborg Kommunes 
virksomhedsservice, men skal også være med til at skabe tætte 
forbindelser til erhvervslivet og øge vidensdelingen og dermed 
kendskabet til hinanden og hinandens roller.
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