Beskæftigelsesplan 2018
Pejlemærker – målsætninger – mål

1. BRANCHESKIFT, ”DET GODE MATCH” & OPKVALIFICERING
Målsætninger

Mål



Jobcentret skal arbejde på at fremme og understøtte
brancheskift blandt ledige.

1a.

Jobcentret skal understøtte lediges mobilitet og forandringsparathed for at motivere
borgere med et begrænset jobperspektiv til at se nye beskæftigelsesmuligheder.



Arbejdsudbuddet skal kvalificeres, så det matcher
arbejdsmarkedets efterspørgsel.

1b.

Ved hjælp af opkvalificering og videndeling vil jobcentret udvikle medarbejdernes
evne til at fremme brancheskift blandt ledige.



Virksomhedsrettede tilbud skal
forventningsafstemmes, så de fremstår meningsfulde
for både arbejdsgiver og borger.

1c.

Jobcentret vil målrette opkvalificering af ledige indenfor brancher med gode
beskæftigelsesmuligheder.

1d.

Jobcentret vil have fokus på forventningsafstemninger for at kvalificere matchet
mellem de lediges kvalifikationer og virksomhedernes efterspørgsel.

2. INTEGRATION
Målsætninger


Flygtninge, familiesammenførte og indvandre skal
modtage en målrettet indsats for at komme i arbejde
eller uddannelse.



Jobcentret skal understøtte de nytilkomne
udlændinges sproglige udvikling, samt fremme
gruppens kendskab til det danske arbejdsmarkeds
indretning og kultur.



Mål
2a.

A-dagpenge-, kontant- eller uddannelsesmodtagere med anden etnisk baggrund
end dansk og manglende danskkundskaber skal have tilbudt særlig brancherettet
danskundervisning, når det vurderes relevant.

2b.

Jobcentret vil målrettet arbejde på at etablere flere IGU forløb til gruppen af 18-40årige flygtninge og familiesammenførte.

2c.

Jobcentret vil igennem tilbud om virksomhedsrettede indsatser hæve afgangen til
ordinær beskæftigelse og uddannelse blandt gruppen af flygtninge og indvandre.

Der skal tages udgangspunkt i den enkeltes behov ved
tilrettelæggelsen af indsatsen.

3. VIRKSOMHEDSINDSATS
Målsætninger




Virksomhedsservice skal styrkes i forhold til
rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, så
jobcentret kan sikre virksomhederne adgang til
kvalificeret arbejdskraft på kort og langt sigt.
Jobcentret skal aktivt indgå i dialog med de
omkringliggende virksomheder med henblik på at
identificere deres behov og afsøge mulighederne for at
formidle ledige kandidater til eksisterende jobåbninger.

Mål
3a.

Jobcentret vil igennem et vedvarende kontaktforløb fastholde relationen til
Hvidovres lokale virksomheder, og dermed tilstræbe et mere varigt samarbejde.

3b.

Jobcentret vil iværksætte og facilitere flere jobrettede events, hvorigennem ledige
borgere og potentielle arbejdsgivere kan blive ført sammen.

3c.

Jobcentret skal udvide sin kontaktflade, og dermed øge den kreds af
erhvervsdrivende som virksomhedskonsulenterne er i dialog med.

4. LANGTIDSFORSØRGEDE MED FOKUS PÅ
SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED
Målsætninger



Jobcentret skal ved hjælp af en tidlig og forebyggende
indsats reducere omfanget af langtidsforsørgelse
blandt Hvidovre Kommunes borgere.



Flere langtidsforsørgede i periferien af
arbejdsmarkedet skal bringes tættere på målet om hel
eller delvis selvforsørgelse gennem beskæftigelse.



Mål
4a.

Jobcentret vil fokusere på at give en tværfaglig, helhedsorienteret indsats, i de
tilfælde hvor det kan forbedre de langtidsforsørgedes muligheder for at udvikle en
relation til arbejdsmarkedet.

4b.

Flere langtidsforsørgede modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller
integrationsydelse skal have fodfæste på arbejdsmarkedet. Enten i ordinære timer
(evt. kombineret med praktik) eller i et virksomhedsrettet forløb, der peger frem
mod ordinære timer.

4c.

Jobcentret vil afrapportere på antallet af socialøkonomiske virksomheder, som
jobcentret samarbejder med.

Jobcentret skal fremme samarbejdet med
socialøkonomiske virksomheder.

5. INDSATS MOD SORT ARBEJDE
Målsætninger




Jobcentret vil skærpe fokus på, at sort arbejde, der
udføres af borgere som sideløbende modtager ydelser
fra kommunen, ikke er acceptabelt.
Skabe struktur på indsatsen i jobcentret, når der er
mistanke om sort arbejde.

Mål
5a.

Jobcentret vil videreformidle budskaber mod sort arbejde til borgerne i jobcentret.

5b.

Jobcentret vil opkvalificere medarbejdere ift., hvordan en begrundet mistanke om
sort arbejde skal håndteres.

5c.

Øget samarbejde med andre afdelinger omkring indsats mod sort arbejde.

