
Online 
Jobklar forløb

Har du en borger, der skal tilbage  
på arbejdsmarkedet efter sygefravær  
eller ledighed?
Jobklar er et forløb, hvor borgeren introduceres for den indsats, der har 
afgørende betydning for at komme i beskæftigelse igen.

https://www.lehman-partners.dk


Vores udgangspunkt er, at alle har ressourcer, selv om 
man oplever modløshed, føler sig fastlåst eller langt væk 
fra arbejdsmarkedet.

Formål
Vi ønsker at give den aktuelle borger de bedste kort på 
hånden i forhold til at vende tilbage på arbejdsmarkedet.
 
Derfor entrerer vi med aktive erhvervsfolk samt et stærkt 
tværfagligt team, alle med stor erfaring i at hjælpe i pro-
cessen mellem ledighed og en reel tilbagevenden i job.
 
Med en håndholdt og målrettet indsats er vore erfaring, at 
over 80% har en reel mulighed for at genfinde fodfæstet 
efter sygdom og/eller ledighed og dermed blive helt eller 
delvist selvforsørgende igen.

6 ugers Jobklar forløb
Jobklar forløbet har fokus på de indsatsområder, 
der har en afgørende betydning for at komme i 
beskæftigelse. 

Alle forløb hos Lehman Partners er arbejdsmarkeds-
rettede og tager udgangspunkt i den enkelte borgers 
ressourcer og muligheder.

Jeg havde ikke været, hvor jeg 
er i dag uden Lehman Partners 
dygtige team.

Efter en længere ledigheds
periode hjalp de mig til at gen
vinde fodfæstet i nyt job.

Vigtigst af alt er måden, jeg er 
blevet mødt på. Alle i teamet 
formår at udvise ægte empati  
og forenet med deres faglige 
kompetencer gav de mig  
styrken til at handle. Jeg kan  
kun ønske for alle, der kommer  
ud i en længevarende syge
melding med ledighed til følge, 
at de kan komme i forløb hos  
Lehman Partners.

Kursist 
Karina, august 2021



Jobklar online undervisning
Foruden den arbejdsmarkedsrettede del af undervisningen, 
vil der være individuelle samtaler med erhvervscoach/job-
konsulent samt fokus på kropsforståelse.

Vi underviser i arbejdsmarkedsforståelse med moduler 
inden for:

– Den profesionelle ansøgning
– Et CV der fænger
– Jobsamtalen
– Personlig fremtræden og selvværd
– Personligt ansvar og handlekraft
– Opbygning af netværk og relationer
– Tydelig kommunikation og konflikt løsning
– Personprofilanalyse 
–  Fokus på værdien af en god nats søvn  

samt en styrket krop.

Al teori bliver gjort operationel og direkte anvendelig. Vores 
erfaring viser, at teorien skaber indsigt, men at denne ind-
sigt skal omdannes til handling.

Jobklar online forløbet er fleksibelt og giver mulighed for at 
gense undervisnings- og træningsmodulerne. Kursisterne 
kan tjekke ind live med underviseren online på de givne 
tidspunkter og herefter kan de, via tilsendt link, gense  
modulerne 7 dage frem. 

De individuelle samtaler med tilkoblet fagkonsulent, plan-
lægges med den enkelte, som det passer ind i optrap-
ning, anden behandling eller livsvilkår i øvrigt.

Indhold online
Varighed: 6 uger
–   1 x visiterende samtale inden 

opstart af forløb
–   1 x gennemgang af person-

profilanalyse
–   3 x samtaler – jobfokus

Hold via Zoom
–   6 x undervisning – jobfokus  

á 60 min. pr. modul
–   6 x kropsforståelse 

á 60 min pr. modul
–   2 x tillægsmoduler med fokus 

på f.eks. smerte mestring eller 
søvnoptimering á 75 min. pr. 
modul

Opfølgningmoduler
–   3 x læringsmoduler, der under-

støtter overgangsfasen mellem 
ledighed og tilbagevenden i job

Jeg fik lyst til at rose Jer for de 
forløb i udbyder. ALLE de borgere, 
jeg har henvist er simpelthen så 
glade for forløbene, som giver 
dem ny indsigt og mange red
skaber.

Forløbene fremstår ifølge mine 
borgere meget professionelle og 
med kompetente undervisere.

Sagsbehandler 
Lyngby-Taarbæk kommune



Henvisning
Henvisning sendes til: skodsborg@lehman-partners.dk
Når du henviser en borger til vores forløb, har vi behov 
for følgende information:
–  Navn på forløb, borgerens navn, CPR nr.  

samt kontakt oplysninger 
– Evt. information af særlig karakter

Når den visiterende samtale er afholdt og borgeren er 
vurderet til at kunne profitere af Jobklar online forløbet, 
sender vi via sikker mail besked til henvisende sagsbe-
handler omkring bl.a. start- og slutdato. Der er løbende 
optag, og der må gå fem hverdage fra visitation til 
opstart i forløb.

Opfølgning
Udfærdigelse af afsluttende notat 
til henvisende sagsbehandler.

Pris
kr. 7.700,- excl. moms
Faktura fremsendes ved  
afslutning af forløb.

Praktisk info til henvisende sagsbehandler

Lehman Partners er et konsulenthus med mere end 15 års erfaring i at hjælpe  
ledige og sygemeldte mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. Hvert år hjælper vi 
mere end 1500 mennesker med at genfinde arbejdsglæden og vende tilbage til et  
produktivt og trivselsorienteret arbejdsliv. 

Endvidere til rettelægger og afholder vi kurser, foredrag og uddannelser indenfor 
personlig bæredygtighed, kommunikation og ledelse. Dette via vores tværfaglige 
specialistteam består af bl.a. erhvervsfolk, psykologer, psykoterapeuter, fysiotera-
peuter, søvneksperter m.fl.

Skodsborg
Grevinde Danners Palæ
Skodsborg Strandvej 113
2942 Skodsborg

Haderslev
Hansborggade 30, 2 sal
6100 Haderslev

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

Lolland
Vestergade 38
4930 Maribo

+45 45 20 80 81
info@lehman-partners.dk
www.lehman-partners.dk

CVR: 36 93 27 32
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