
      

 

 

13-ugers forløb 

Quick Care 
 
For borgere på kontanthjælp, ressourceforløb eller integration 
 

Din vej tilbage til arbejdsmarkedet 

 

 

 



 

 

  

Falck - Quick Care 

Vi er en privat konsulentvirksomhed un-

der Falck Healthcare, som bygger bro 

mellem ledige og virksomheder. 

 

Quick Care er specialiseret i at afklare, 

beskrive og udvikle borgere således de 

bringes i eller tættere på beskæftigelse 

eller uddannelse. Vores mission er: 

Alle har ret til et godt arbejdsliv! 

 

Vi samarbejder med over 50 danske job-

centre og har hjulpet over 115.000 kan-

didater, som har stået udenfor arbejds-

markedet. Vi har tæt samarbejde med 

virksomhederne og er eksperter i at faci-

litere det rette match mellem jobs-

øgende kandidater og virksomhedernes 

efterspørgsel. På baggrund af vores 

mangeårige erfaring, kan vi tilbyde for-

skellige indsatser, hvor der tages ud-

gangspunkt i lige netop din situation. 

 

Tilknytning til Quick Care 

Du henvises til forløbet af din jobrådgiver 

hos Sønderborg Jobcenter. Når vores 

konsulent modtager henvisningen, bliver 

du kontaktet telefonisk således I kan af-

tale tid for din opstart. Du vil mødes med 

din konsulent flere gange ugentligt mhp. 

at danne et billede af dine kompetencer 

og ressourcer ift. arbejdsmarkedet – 

samt at udvikle disse. 

 

Første møde med din Quick Care kon-

sulent 

Den første dag begynder med en indivi-

duel opstartssamtale med din konsulent i 

Quick Care. Det er konsulentens og job-

rådgivers opgave at vurdere hvad indhol-

det i dit forløb skal være, men du skal 

som udgangspunkt forvente at møde 

flere gange ugentligt til forskellige aktivi-

teter.  Ved første samtale aftales det, 

hvornår og til hvad du skal møde. 

 

Målet med forløbet er klart: at hjælpe dig 

tilbage i eller tættere på beskæftigelse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eksempel på indhold i forløbet: 

• Individuelle samtaler flere gange 
ugentligt 

• Beskæftigelsesrettet coaching 

• Vejledning og sparring ift. bran-
cheskift 

• Udarbejdelse af Jobnet CV 

• Udarbejdelse og optimering af CV 
& ansøgningsmateriale 

• Jobsøgningsstrategi 

• Evt. virksomhedspraktik med en 
koordineret optrapningsplan 

• Udsøgning af kommende arbejds-
giver 

• Social forankring og netværk 

• Psykoedukation v/psykolog 

• Undervisning i hverdagsmestring, 
mental fitness, work/life balance, 
guidet meditation, yoga 

• Sundhedsfaglig opkvalificering 
f.eks. gennem fysisk træning ved 
fysioterapeut 

Forløbets indhold 

Forløbets forventede varighed planlægges i 

samråd med din jobrådgiver og vil have en 

varighed på op til 13 uger. Forløbet består af 

individuelle samtaler samt undervisning i 

grupper samt fysisk aktivitet ved en fysiote-

rapeut. Formålet med forløbet er at udvikle 

dine ressourcer for derigennem at øge dine 

muligheder på arbejdsmarkedet. 

 

 

Mødetid 
Dine mødetider aftales individuelt med din 

konsulent, men ligger hverdage i tidsrum-

met 8.00-16.00. Du vil som udgangspunkt 

altid skulle møde på vores firmaadresse.  

 
Såfremt du skal i virksomhedspraktik, vil 
konsulenten indgå aftaler med dig herom ift. 
arbejdstid, opgaver, opfølgningssamtaler 
mv..  

 



 

 

 

 

 

 

Konsulenter 

Malene Hansen 

Virksomhedskonsulent 

Tlf.: 29 87 53 17 

 

Else Gløe-Jakobsen 

Virksomhedskonsulent 

Tlf.: 29 31 10 16 

 

Malene Schanz 

Virksomhedskonsulent 

Tlf.: 29 31 53 38 

 

Natascha Linea Wijnsma 

Virksomhedskonsulent 

Tlf.: 29 39 95 19 

 

Rikke Louise Petersen 

Fysioterapeut & virksomheds-

konsulent 

Tlf.: 29 11 64 36 

 

Tine Høeg Petersen 

Afdelingsleder 

Tlf.: 29 87 60 95 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Lokation  

 

Augustenborg Landevej 7 

6400, Sønderborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er gode parkeringsmuligheder på matriklen, 

hvor du kan parkere gratis. Det er let at komme til 

vores lokaler med offentlig transport. 

 

Vi har et stort loungeområde, hvor der er mulig-

hed for at få en kop kaffe/the mens du kan net-

værke med dine medkursister eller venter på at 

dit næste hold starter. 

 

Du kan læse mere om os på: 

https://www.quickcare.dk/find-kontaktper-

son/aa/soenderborg/  

 
 
 
 
 
 


