
JOB OG KURSUS 
             En del af  

Odense Værkstederne 
   

Torben arbejder 32 timer om ugen som 

ufaglært specialarbejder ved Muncks 

Forsyningsledninger.  

Berit arbejder 9 timer om ugen som 

servicemedarbejder ved Odense 

Kommunes hjemmepleje.  

Irene arbejder 32,5 time om ugen som 

butiksmedhjælper ved Rema 1000 i Næsby i 

Odense.  

 



OM JOB OG KURSUS 

Job og Kursus er en del af Odense Værkstederne. Odense Værkstederne er 

Odense Kommunes beskæftigelsestilbud til borgere med funktionsnedsæt-

telse. 

I Job og Kursus er vi tre jobkonsulenter, der alle er pædagogisk uddannet.  

Vi hjælper de borgere, der har en drøm om at få et skånejob.  

Nogen drømmer om at arbejde på et lager, andre drømmer om at arbejde 

på et plejehjem, en tankstation, en børnehave, i Netto, Vero Moda, Ikea, 

Rema 1000 eller noget helt andet. Det handler om DIN drøm. 

 

PRAKTIKFORLØBET 
Du starter i praktik i 3 måneder, hvor både du og arbejdsgiveren skal finde 

ud af, om arbejdsopgaverne er de rigtige for dig. Din jobkonsulent kom-

mer forbi flere gange i løbet af din praktik for at se og høre, hvordan det 

går.  

Inden praktikken slutter, holder du et møde sammen med din jobkonsu-

lent og arbejdsgiver. Her snakker I om, hvordan praktikken er gået, om du 

ønsker at blive ansat, og om arbejdsgiveren ønsker at ansætte dig. 

 

JOBKONSULENTEN 

Den enkelte jobkonsulent har et tæt samarbejde med både dig og din     

arbejdsgiver og når du er blevet ansat, har du stadig kontakt til din job-

konsulent, som løbende kommer forbi for at se og høre, hvordan det går.  

Hvis der opstår problemer på din arbejdsplads, har du altid mulighed for 

at ringe til din jobkonsulent, som vil støtte og hjælpe dig, enten via en   

telefonsamtale eller ved at jobkonsulenten kommer ud på din arbejdsplads 

og hjælper med at få løst problemet. 

 

 



 

JOBKLUB 
Hver torsdag kl.16-18 er der mulighed for at deltage i jobcafe, jobklub eller 

temacafe. 

Vi hygger, snakker, og spiser sammen. Vi mødes forskellige steder, det kan 

være Bregnevej, Odense Værkstederne Midtbyen eller andre steder i  

Odense centrum. Vi deler erfaringer med hinanden og får nye venner. 

Nogle gange tager vi på virksomhedsbesøg, eller der kommer nogen og 

holder foredrag.  

HVORFOR SYNES BORGERNE, DET ER FEDT AT HAVE ET JOB? 



www.odense.dk         

   

KONTAKT 
Jobkonsulenter 

Frida Kruchov Pedersen 

Tlf.: 2051 9066 

E-mail: frkpe@odense.dk 

 

Lone Smidt Nielsen 
Tlf.: 2129 2973 
E-mail: losn@odense.dk 

 

Per Holten Andersen 
Tlf.: 4049 1759 
E-mail: phoan@odense.dk 

2019 

Mona arbejder som ufaglært køkkenmedhjælper 20 timer om ugen på Sedenhuse, et bosted for udviklingshæmmede i Odense.  

Vil du vide mere om Odense Værk-

stederne, Midtbyen, Havørnen,  

Bregnevej, Job og Kursus: 

Kontakt—En Indgang: 

Tina L. Pedersen 

Tlf. 6375 9673 

E-mail: tlp@odense.dk 

Tina vil invitere dig til en samtale for at 

høre mere om, hvem du er og dine  

drømme for fremtiden. 


