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INDSATSMODEL FOR MÆRK JOBBET
VI HAR EN KLAR MISSION

Jobcenteret udvælger og visiterer en gruppe  
af unge og unge voksne uden for arbejde og 

 uddannelse til kurset Mærk Jobbet  
– et 12-ugers kursus i FlexFabrikken. 

MÆRK JOBBET KURSUSFORLØB

Kurset i Flexfabrikken har til formål at hjælpe den 
unge med at finde sin plads på arbejdsmarkedet 

eller i uddannelsessystemet.

Kurset består af 3 elementer  
(se boks til højre).

JOBMATCH

Sideløbende med kurset arbejdes der for at  
skabe jobåbninger gennem sponsornetværket  

i håndboldklubben eller via direkte kontakt  
mellem den unge og virksomhederne.  

Når der er skabt en jobåbning, der matcher  
en af de unge kursister, skabes der et match  

mellem virksomheden og den unge.

STØTTE/FASTHOLDELSE FRA MJ

Når den unge er kommet i job, består  
Mærk Jobbets rolle i at levere den støtte,  

den unge behøver for at fastholde sin rolle.


JOBCENTER

STØTTE / 
FASTHOLDELSE

FRA MÆRK 
JOBBET

LIVSMESTRING 
& HELHEDSSYN JOBAFKLARING

FÆLLESSKAB



HÅNDBOLDKLUBBEN VIRKSOMHED

VISITERER
TIL MÆRK JOBBET

1. LIVSMESTRING OG HELHEDSSYN

Der tages højde for og arbejdes med den helhed af forhold,  
der kan  have betydning for den unges mulighed for at komme i 
job. Fx boligsituation, familieforhold eller mentale udfordringer.  
Herunder tilbydes der bl.a. terapi og individuelle samtaler med  
fokus på selvudvikling.

2. JOBAFKLARING

De unge får hjælp til at blive bevidst om, hvilke interesser og  
kompetencer, de har, og hvordan de vil kunne bruges i et eventu-
elt job. På kurset udvikler de unge en arbejdsprofil og får hjælp til 
at lave et profilkort, som kan sendes til potentielle arbejdsgivere. 

3. FÆLLESSKAB

Fællesskabende aktiviteter spiller en central rolle på kursus-
forløbet. I fællesskabet får de unge en oplevelse af, at de ikke 
er alene med deres udfordringer, og en tryg base, de kan træne 
jobrettede færdigheder i og opbygge tro på sig selv. 

ELEMENTERNE I MÆRK JOBBETS 
KURSUSFORLØB



RESULTATOPGØRELSE, MÆRK JOBBET
6 UD AF 10 UNGE HAR OPNÅET RESULTAT

Cirkeldiagrammet til højre viser resultatet af fire Mærk Jobbet forløb.  
Forløbene har fundet sted i Frederiksberg, Faaborg-Midtfyn, 
Horsens og Viborg kommune. 

Der har i alt været 52 unge i gennem forløbene. 

Diagrammet viser, at:

• 38 % (20 unge) har opnået at komme i  
fuldtidsbeskæftigelse/selvforsørgelse

• 10 % (5 unge) er kommet i lønnede timer

• 8 % (4 unge) er kommet i uddannelse

• 11 % (6 unge) er kommet i praktik 

• 33 % (17 unge) foreløbig ikke har opnået noget resultat. 

Samlet set har lige over 2/3 af de unge deltagere altså opnået  
et resultat af at deltage i indsatsen. I lyset af at mange af de unge  
i interviews fortæller, at de før Mærk Jobbet havde været uden for  
uddannelse og job i en lang periode, må dette betragtes som et  
godt resultat.

Også de visiterende jobcentermedarbejdere anser Mærk Jobbet for  
at være en virksom indsats. De er således alle enige om, at indsatsen i  
høj eller meget høj grad er lykkes med at bane vej for job eller  
uddannelse for de unge.
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CITATER FRA DE UNGE
”De [Underviserne i Mærk Jobbet] ser det gode i folk, og de er ekstremt omsorgsfulde mennesker,  
som også kan se det, man kan. De ser en som en person og ikke som et nummer.  
Jeg føler, at der bliver taget mere hånd om en her.” – MAND, I 20’ERNE

”Jeg var presset over at skulle starte, men da vi skulle slutte, var jeg endnu mere presset.  
Jeg havde følelsen af, at når man kom der, så kunne jeg være mig selv” – KVINDE, I 30’ERNE

”Psykoterapien har været enormt givende for mig. Da de spurgte om nogen var interesseret i det,  
var jeg slet ikke i tvivl, det skulle jeg bare prøve.” – KVINDE, I 30’ERNE

”Jeg følte mig ikke som en sag længere, ligesom man gør på kommunen.  
Jeg følte, at jeg blev set som det menneske, jeg var, og det, jeg nu har med mig i min rygsæk.”  
– KVINDE, I 30’ERNE

”Jeg synes egentlig, at jeg havde følelsen af, at det var en hel indsats omkring den enkelte.  
Og de havde relativt hurtigt styr på, ”hvad vil du, og hvad vil du”. Og så synes jeg, at det er fedt,  
at de kender så mange, så de har sådan ret nemt ved at kunne tage fat i nogen, f.eks. arbejdsgivere.”  
– KVINDE, I 30’ERNE

”Det gav mig en enorm tryghed, at jeg ikke skulle afsted [til praktiksamtale] selv.  
At Anne, hun vidste godt, hvad jeg skulle sige og kunne hjælpe mig, hvis jeg glemte noget.”  
– KVINDE I 30’ERNE

”Det bedste for mig har været det med at komme afsted, for ellers sad jeg bare derhjemme,  
og det havde jeg gjort i lang tid”. – MAND I 20’ERNE

”Da jeg gik fra min ekskæreste, var det en stor nedtur for mig.  
Men Mærk Jobbet fik mig op. Det hjalp mig med at få styr på brikkerne”. – MAND I 20’ERNE

”Jeg har fortalt de andre [på kurset] ting, som jeg ikke ville fortælle hverken mine forældre  
eller venner. Det har været rigtig rart”.  – MAND I 20’ERNE

”Man har bare glædet sig til, det blev fredag”. – MAND I 20’ERNE “


