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Netværksydelse til 
borgere i job med løntilskud 
på særlige vilkår



Jobkonsulentens rolle
Erfaring viser, at det kan være en udfordring for 
borgeren i job med løntilskud på særlige vilkår, at 
fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet 
uden et socialt netværk. 

Jobkonsulenterne som varetager netværksydel-
sen, bistår virksomhederne med råd og vejledning, 
for en bedre forståelse af denne borgergruppes 
særlige udfordringer i forbindelse med integration, 
og fastholdelse på det ordinære arbejdsmarked.

Netværksydelse indebærer besøg på arbejdsplad-
sen, hvor jobkonsulenterne vejleder og støtter den 
enkelte borger i at fastholde fokus på arbejdsfunk-
tionen, og det at være i faglige og sociale samspil 
med andre kollegaer. 

Vi arrangerer netværksaftener, hvor borgeren 
møder andre i job med løntilskud på særlige vilkår. 
Her taler vi om, hvordan det går den enkelte på 
arbejdspladsen, vi deler erfaringer med hinanden 
og kan give gode råd. Vi slutter altid netværksaf-
ten af med fælles spisning.

Arbejdsmarkedet I Midten er en del af Job & Aktivitetscenter Vestegnen Arbejdsmarkedet I Midten er en del af Job & Aktivitetscenter Vestegnen 
som tilbyder netværksydelse til borgere der er i job med løntilskud på særlige vilkår.som tilbyder netværksydelse til borgere der er i job med løntilskud på særlige vilkår.



En netværksydelse indebærer, at borgeren kan 
kontakte en jobkonsulent mandag til fredag mel-
lem kl. 8.00 – 15.00, når der er behov for hjælp 
som har med arbejdet at gøre.

En netværksydelse kræver at betalingskommunen 
bevilger ydelsen. Takster og oplysninger om visita-
tion findes på hjemmesiden www.jacvestegnen.dk 

Formål med netværksydelsen
  • At fastholde og videreudvikle borgerens 
     tilknytning til det ordinære arbejdsmarked
  • At skabe rammer for socialt samvær og 
     vidensdeling med ligestillede, som også er i job
     med løntilskud på særlige vilkår, samt under-
     støtning af borgerens sociale kompetencer
  • At støtte op om borgeren, når der er udfor-
     dringer på arbejdspladsen ex. Når borgeren
     får ny kollega/kontaktperson. Opgaver der
     pludselige bliver uoverskuelig. Personlig sam-
     tale, hvor det kan ende med ophør i ens an-
     sættelsesforhold m.m.

Netværksydelse betyder 
  • En motiveret borger, der er stolt og opsat 
     på at få arbejdsforholdet til at lykkedes.
  • En borger, der har lyst og evne til at passe 
     et job med løntilskud på særlige vilkår.
  • En netværksydelse som er medvirkende til, 
     at borgeren har et mere stabilt arbejdsliv.

”Vi følger tæt op på ansættelsesforholdet på borgeren som ”Vi følger tæt op på ansættelsesforholdet på borgeren som 
er i job med løntilskud på særlige vilkår”er i job med løntilskud på særlige vilkår”



Kontakt os: 
Jobkonsulent 
Allan Husted
Tlf.: 4043 2124
E-mail: alhus@brondby.dk

Jobkonsulent 
Karina Rasmussen
Tlf.: 2364 7051
E-mail: karras@brondby.dk

Job & Aktivitetscenter Vestegnen
Tybjergparken 2
2660 Brøndby Strand

Job & Aktivitetscenter Vestegnen tilbyder job, beskyttet be-
skæftigelse, aktivitets- og samværstilbud i Brøndby Kommune. 
Vores tilbud henvender sig til voksne og unge borgere med fysi-
ske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Du kan læse mere om os på www.jacvestegnen.dk Center for socialt samvær, job og udvikling
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