
 

 
 

 
Virksomhedens navn RSV Virksomhedsporten A/S 

Kommune(r) Ikast-Brande, Svendborg, Kolding, Kerteminde, Tønder og 
Odense 

Adresse(r) Merkurvej 8, 7430 Ikast   
Nordre Ringvej 50, 5700 Svendborg   
Nordre Ringvej 60, 5300 Kerteminde   
Slotssøvejen 4, 6000 Kolding   
Hartmannsvej 5, 6270 Tønder   
Kildemosevej 11, 5100 Odense   
Caspar Müllersgade 2-4, 6000 Kolding 

Hjemmeside http://www.ramsdalgruppen.dk 
Kontaktperson navn Heidi Refsgaard Steensen 
Kontaktperson titel Direktør 
Kontaktperson e-mail hs@ramsdalgruppen.dk 
Kontaktperson telefonnummer 2523 0232 
Yderligere kontaktpersoner? Navn, titel, e-
mail, telefon 

 

Hvad er virksomhedens formål og 
målgruppe 

Virksomhedens overordnede formål er at drive forretning i 
en socialøkonomisk sammenhæng og med et 
beskæftigelsesmæssigt perspektiv. Virksomheden vil 
medvirke til, at udsatte grupper af borgere får mulighed for 
at udnytte og udvikle deres ressourcer og arbejdsevne bedst 
muligt. Overskuddet fra virksomhedens drift skal anvendes til 
etablering af virksomheder med tilsvarende formål andre 
steder i Danmark eller andre initiativer for målgruppen. 

Hvad sælger I? Hvilke behov dækker ydelserne for de private 
virksomhedskunder?   
Vores kunder får større udbytte af deres kerneforretning   
Mange virksomheder bruger for meget tid på forefaldende 
opgaver og mindre serviceopgaver. Det er ineffektivt, og det 
tager tid og fokus væk fra kerneforretningen. 
 
Den slags opgaver er til gengæld dem vi er bedst til, og vi kan 
derfor løse deres opgaver effektivt og på en socialt ansvarlig 
måde. 
 
Vores kunder fokuserer på det, de er gode til   
Hos Virksomhedsporten har vi specialiseret os i at være 
underleverandør for andre virksomheder, og udføre 
rutineprægede eller forefaldende opgaver, så vores kunder 
kan fokusere på deres kerneforretning. 
 
Vi tilbyder principielt at udføre alle slags småopgaver, 
medvirke ved længerevarende produktionsopgaver, 
pakkeopgaver og lignende. Vi er kendte for en stor 
fleksibilitet og en høj kvalitet i opgaveløsningerne, og vi 
leverer altid tingene til aftalt tid. 
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Vi samarbejder med virksomheder på bl.a. følgende områder:   
• Miljøopgaver   
• Produktion   
• Reparation, montage og demontage   
• Linnedservice   
• Administration   
• Logistik, pakning og ompakning   
• Service 
 
Fleksibilitet – når kunden har mest brug for det   
Fordi vi har specialiseret os i forefaldende arbejde, kan vi lave 
de ting, som kunden ellers ikke får gjort. Vi træder også til, 
når kunden har opgaver der haster, eller når der i perioder af 
andre årsager er særligt travlt. Her kan vi være de ekstra 
hænder, kunden mangler. 
 
Vi kan tilbyde at løse opgaverne i vores egne lokaler. 
Kunderne får dermed frigjort plads til produktion og lager. 
 
Socialt ansvar   
Vi skaber arbejdspladser til mennesker med nedsat 
arbejdsevne, som ellers ville have svært ved at finde et job. 
Det arbejde er kunden med til at støtte, når de vælger os 
som samarbejdspartner. 
 
Vi har professionelle værksteder inden for design, syning, 
metal, træ og legepladsservice (certificeret). 
 
Vores andet kundesegment er Jobcentre, som 
Virksomhedsporten samarbejder med i en partnerskabsaftale 
om job- og udviklingsforløb. Der arbejdes på at etablere 
samarbejde med jobcentre i hele landet. 
 
Hvilke behov dækker ydelserne for Jobcentre?   
Virksomhedsporten leverer flere ydelser til de Jobcentre, der 
samarbejdes med i en partnerskabsaftale. Eksempelvis: 
 
1) Individuelt tilrettelagt job- og udviklingsforløb for ledige, 
som har behov for støtte for at opnå tilknytning på 
arbejdsmarkedet. Det er ofte ledige med komplekse 
problemstillinger, som ikke kan opnå tilknytningen gennem 
optræning i praktik i en anden type virksomhed. 
 
2) Individuelt tilrettelagt job- og udviklingsforløb for 
nytilkomne flygtninge i samarbejde med den lokale 
sprogskole med henblik på at træne den sproglige, og 
arbejdskulturelle udvikling på en arbejdsplads. 
 
3) Individuelt tilrettelagt ressourceforløb i tæt samarbejde 



 

 
 

med den koordinerende sagsbehandler. 
 
4) Afklaringsforløb med henblik på at udarbejde en 
arbejdsevnebeskrivelse, så der kan træffes beslutning om 
fremtidig forsørgelse. 
 
5) Opkvalificering i og støtte til samarbejdsvirksomheder, 
som ønsker at etablere jobs for udsatte ledige. 
 
6) Hotline for samarbejdsvirksomheder, som ønsker at 
etablere jobs for udsatte ledige. 
 
7) Information til alle interesserede om udviklingen af de 
latente ressourcer, der er i den medarbejdergruppe, som i 
dag står udenfor arbejdsmarkedet 

 
  


