
Lehman Care

En skånsom tilbagevenden 
til arbejdsmarkedet

”Ingen kan alt – men alle kan noget”



Lehman Care
Dette tilbud henvender sig til dig, der i kortere eller længere 
tid har været uden for arbejdsmarkedet grundet fysiske 
og/eller psykiske udfordringer og som har brug en skåsom 
tilbagevenden til arbejdsmarked.

Vi har etableret et ”inhouse” praktik og afklaringsforløb 
hos Lehman Partners som hedder Lehman Care, med 
fokus på, at ”Ingen kan alt – men alle kan noget”.

Lehman Care er for dig, der måske er kendetegnet ved:
–   Brug for en skånsom opstart i forhold til beskæftigelse, 

med få arbejdstimer og lav intensitet
–   Fysiske og/eller psykiske barrierer. 
–   Behov for tilgængeligt personale i alle dine mødetimer, 

som kan guide og supervisere
–   Behov for en ”start-bane” internt, inden en evt. ekstern 

praktik.

Vi er centralt beliggende i Aabenraa og med nem ad-
gang til stedet, toiletter tæt på, gode lyse produktions-
lokaler, hvilerum etc.

Formål med forløbet
At sætte fokus på dine muligheder for en fortsat tilknytning 
til arbejdsmarkedet. Dette ved at afprøve og træne dig 
i en reel jobfunktion i et reelt virksomhedsmiljø, hvor der 
arbejdes med motivation og færdighedstræning. Dette er 
for at (gen)finde dine ressourcer og kompetencer ud fra 
et arbejdsmarkedsperspektiv.

Forløbet består af 
flere elementer:
–   Moduler med et  

arbejdsmarkedsrettet fokus

–   Fysisk træning og afspænding

–   12 ugers afklarings- eller  
praktikforløb



Opgaver kan være som følger:
–   Pakkeopgaver af f.eks. te og kaffe
–   Syning af div. artikler – bl.a. vores egen Lehman Care 

tyngdedyne
–   Designopgaver
–   Montage opgaver
–   Administrative opgaver
–   Piccolineopgaver m.m.

Vi taler om helt reelle og ordinære opgaver, som  
normalt bliver udført i virksomheden.

Afbud
Afbud meldes på dagen til
Sandi på telefon: 20 47 37 50
Eller på mail: sandi@lehman-partners.dk

Alle forløb hos Lehman 
Partners er kendetegnet 
ved, at de er individuelle, 
håndholdte og har fokus 
på afklaring i forhold til 
arbejdsmarkedet.

Sted
Du finder Lehman Care i vores lokaler på:  
Michael Jebsens Plads 1-3, 1. sal, 6200 Aabenraa

Med bil
Der er ikke mulighed  
for parkering i gården, 
vi henviser til parkerings-
pladser uden 
tidsbe grænsning i 
nærområdet.

Med bus
Busstationen ligger  
ca. 50 meter fra  
vores lokaler.
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Skodsborg
Grevinde Danners Palæ
Skodsborg Strandvej 113
2942 Skodsborg

Aabenraa
Rhederi M. Jebsen Bygningen
Michael Jebsens Plads 1-3, 2. sal
6200 Aabenraa

+45 2010 0526
info@lehman-partners.dk
www.lehman-partners.dk

Følg os på

CVR: 36 93 27 32

Læs mere på lehman-partners.dk

Sandi
Koordinator 
tlf. 20 47 37 50 
sandi@lehman-partners.dk

Uwe Andresen
Daglig leder af Lehman Care
tlf. 29 92 13 50 
uwe@lehman-partners.dk

For yderligere information kontakt:

Lehman Partners har mere end 14 års erfaring i markedet, og er specialiserede i stress, 
angst og lettere depressions problematikker, samt hjælp til en tilbagevenden på 
arbejdsmarkedet via f.eks. praktikforløb.

Vi tror på, at indsigt skaber udsyn, men at handling skaber forvandling. Vi har kun de 
dygtigste kapaciteter til at hjælpe vores borgere med at omsætte teori til praksis, for 
derved at skabe reelle handlemuligheder. Vores team består af psykologer, psyko-
terapeuter, fysioterapeuter, søvneksperter, erhvervsfolk og fagspecialister.

www.lehman-partners.dk

