
.. søges til Quick Cares afdeling
i Helsingør.

VIRKSOMHEDEN
Quick Care udvikler og leverer dynamiske indsatser til landets
kommuner og jobcentre, og har gjort det siden 2007. Målet med
indsatserne er at bringe borgerne fra offentlig forsørgelse til
selvforsørgelse. Indsatserne er altid effekt og dialogstyrede, og har til 
sigte at skabe en synergieffekt mellem jobcentret og Quick Care, men 
altid med sigte på at bringe borgere fra offentlig forsørgelse til
selvforsørgelse, uanset om den leverede ydelse er afklaring,
opkvalificering.
Vi er i samarbejde med over halvdelen af  landets kommuner og 
beskæftiger over 270 medarbejdere.

STILLINGEN
Til vores ambitiøse afdeling i Helsingør søger vi  en relationelle Virk-
somhedskonsulent, der har et naturligt drive i samarbejdet med 
borger, jobcenter og virksomheder. 
Stillingen er en 30 - 37 timers stilling med start snarest muligt.

Som Virksomhedskonsulent i Quick Care er du forløbsansvarlig for 
borgerens beskæftigelsesrettede forløb bestående af motiverende 
samtaler, etablering og opfølgning på virksomhedspraktik forløb samt 
afsluttende statusrapport på borgers forløb. Sideløbende kan borge-
ren deltage i en beskæftigelsesrettet indsats hos Quick Cares
sundhedspersonale. Du vil derfor indgå i et tværfagligt team med 
fælles målsætning for både borger og Quick Care.
 
Du er aktivt med til at øge volumen i samarbejdet med vores
samarbejdsvirksomheder og forstærke vores beskæftigelsesrettede 
indsats yderligere. Du skal kunne arbejde med kort- og langsigtede mål 
og udarbejde skriftligt afrapporteringsmateriale til sagsbehandler på 
højt niveau.
Du skal kunne facilitere til et relationelt stærkt samarbejde med
sagsbehandler og borger inden for beskæftigelseslovgivningens 
rammer.
 
Du  er selv med til at tilrettelægge din hverdag, som vil variere mellem 
individuelle samtaler med borgeren, møder vedr. praktikforløb hos 
virksomheder, skriftlig afrapportering til myndighedssagsbehandler og 
eventuelt undervisning.

DINE OPGAVER
� Afholde formålsrettede motiverende samtaler med ledige
 borgere
• Etablering og opfølgning på virksomhedspraktik forløb
• Sørge for fokus på målsætning og formål på alle forløb
• Besøg på jobcenter
• Udføre skriftligt materiale på højt niveau på borgeres forløb til  
 sagsbehandler
• Deltage på interne møder både lokalt og regionalt

VI SØGER EN PERSON MED
• Erfaring med formålsrettede forløb med ledige borgere
� Lyst, kompetence og erfaring til at motivere borgere mod   
 beskæftigelse
� Relationel og troværdig personlighed
� Gode skriftlige egenskaber samt evne til at formulere dig kort og  
 præcist
� Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgavers placering og omfang
� Selvstændighed og evne til at levere med frihed under ansvar
� Forståelse for de beskæftigelses-lovgivningsmæssige vilkår
� Mulighed for at bruge egen bil til arbejdsopgaver
� Beskæftigelsesfaglig erfaring, dog ikke et krav
� Smil på læben

VI TILBYDER
En aktiv og social arbejdsplads med dygtige kollegaer, som udgør et
dynamisk tværfagligt team, hvor viljen til at gøre en forskel er en af de
bærende værdier.
Et fleksibelt og varierende arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med frihed
under ansvar i en omskiftelig hverdag.

VIRKSOMHEDSKONSULENT

ANSØGNING OG KONTAKT

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte

Regionschef Ulla Wessmann   40 70 22 74

Ansøgning, CV samt profilfoto bedes sendt på mail til
adm@quickcare.dk mærket ”Virksomhedskonsulent Helsingør”.

Ansøgningsfrist den 23.04.2018
Samtaler afholdes løbende
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