
“Rampen til det gode job”
Et ekstra tilbud til dig, der er blevet tilkendt fleksjob

                Aarhus      

                SIND Erhverv           



Kære 

Du er blevet tilkendt fleksjob, men har endnu ikke fundet 
den arbejdsplads og det job, der lige passer til dig og til det, 
du gerne vil og kan.

Derfor vil vi gerne invitere dig til at deltage i projektet 
”Rampen til det gode job”.
Projektet fokuserer på at hjælpe dig, der er tilkendt fleksjob 
på grund af psykisk sårbarhed, med at finde et job på en 
anden måde, end du tidligere har været vant til.
Derudover skal projektet gennem øget viden være med 
til at skabe mere åbenhed om psykisk sårbarhed på 
arbejdsmarkedet.

Du vil, som en del af projektet, blandt andet få tilbud om:
•	 Individuelle samtaler efter dit behov. 

o Samtalerne skal være arbejdsmarkedsrettet 
og hjælpe dig med komme i arbejde, men vi 
har også fokus på din hverdag.

•	 Hjælp og støtte til afklaring af jobønsker.
•	 Hjælp og støtte til at finde det rette job på den rette 

arbejdsplads.
•	 Deltagelse i cafémøder sammen med andre, der 

har fået tilkendt fleksjob på baggrund af psykisk 
sårbarhed 

o På cafémøderne vil der være mulighed 
for at styrke din arbejdsmarkedsparathed 
og dine muligheder for at komme ind på 
arbejdsmarkedet. Derudover vil der være 
mulighed for at danne netværk på tværs.

•	 At invitere dine pårørende og øvrige netværk med i 
forløbet

•	 En frivillig social mentor til at lave forskellige 
aktiviteter med.



 I forhold til den lovpligtige tre måneders opfølgning i 
Aarhus Kommune, bl.a i projektet og med din jobkonsulent.

Det er dig, der sætter dagsordenen for møderne, blot 
møderne er med til at øge dine muligheder for at få et 
arbejde. Vi tager udgangspunkt i en pædagogisk metode, 
der hedder ”Du bestemmer”, for det er dig, der er ekspert i 
dit eget liv – og derfor er det dig, der bestemmer, hvad der 
giver mening for dig.

Vi vil gerne møde dig for at få en snak om, hvad projektet 
kan indebære for lige netop dig. Derefter bestemmer du 
selv, om du vil være en del af projektet.

Du er meget velkommen til at tage én fra dit netværk 
(familie, ven eller lignede) med til mødet.

Du vil blive kontaktet og inviteret til et informationsmøde. Vi 
ser frem til at møde dig.

Venlig hilsen
Jane, Niels, Louise, John og Jonna 
”Rampen til det gode job”

www.brugdinrampe.dk 



Jane Tolstrup 
”Rampen til det gode job”
SIND Erhverv
Mail: jtc@sindspaa.dk 
Mobil: 4265 5031

Niels Poulsen
“Rampen til det gode job”
SIND Erhverv
Mail: nap@sindspaa.dk 
Mobil: 4271 1953

Jonna Winther
”Rampen til det gode job”
SIND Erhverv
Mail: jw@sindspaa.dk
Mobil: 2310 0346

Børglumvej 5, 1 sal tv
 8240 Risskov

Ring på klokken ud for SIND Pårørenderådgivning skiltet
og vi kommer og åbner for dig

            SIND Erhverv

Louise Fløe Høyrup
”Rampen til det gode job”
SIND Erhverv
Mail: lfh@sondspaa.dk
Mobil: 5211 6521

John Voigt
“Rampen til det gode job”
SIND Erhverv
Mail: joh@sindspaa.dk
Mobil: 2120 6684

                     


