
Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Det sociale formål
Virksomhedsporten 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 lignende initiativer for målgruppen. 

Den sociale metode
Virksomhedsporten arbejder ad to sociale spor – med en målgruppe og for en målgruppe.
1. For at skabe jobs til medarbejdere, som har vanskeligt ved at få fodfæste i en almindelig privat virksomhed, hvor der ikke er tid til eller nødvendi-

ge kompetencer til at støtte medarbejdere med særlige behov eller særlige skånehensyn i hverdagen.
2. For at tilbyde udviklingsforløb til personer på kanten af arbejdsmarkedet der har behov for støtte og opbakning for at genopnå en tilknytning til 

arbejdsmarkedet. I Virksomhedsporten, der drives på forretningsmæssige betingelser og under markedsmæssige rammer, får disse mennesker 
mulighed for at tilegne sig en egentlig arbejdsidentitet.

Virksomhedsporten har et bredt sortiment af ydelser, der skaber alsidige arbejdspladser for ufaglærte/faglærte ledige, som kun kan arbejde på en 
arbejdsplads, hvis deres skånebehov imødekommes. Vi har meget bevidst besluttet at have både ansatte på særlige vilkår og borgere i forskellige 
former for forløb, da det øger de kompetencer, der er til stede i virksomheden, så vi bedst muligt kan støtte borgerne, der ofte står i komplekse livssi-
tuationer.
 Der arbejdes desuden løbende med at udvikle samarbejdet med det lokale virksomhedsnetværk, så borgeren kan komme i praktik eller job i én af 
samarbejds-virksomhederne, hvor de kender en kontaktperson fra samarbejdet og er kendt med eller ligefrem oplært i opgaven. I Virksomhedspor-
tens rammer arbejder den ledige med udviklingen af sin arbejdsidentitet på både det faglige og det personlige plan ud fra de delmål, der aftales ved 
opstart. 

Forretningsområde 

Organisation og drift
Virksomhedsporten er et aktieselskab, som er etableret af Ramsdal Gruppen. Der er en central direktør og decentrale ledere i alle afdelinger. Vi er 
optaget af høj grad af medarbejderinvolvering, gennemsigtighed og af at have et tæt samarbejde med omverdenen.

Adresse: 
Merkurvej 8, 7430 Ikast 
(og fem andre steder i Jylland 
og på Fyn)

Antal ansatte: 
102 (heraf 15 i Ikastafdelingen) 
heraf 89 (12 i Ikast) på særlige vilkår

Etableret: 2013

Virksomhedsform: 
Aktieselskab

Målgruppe: 
Udsatte ledige

INDTÆGTSKILDER

Salg på det private marked:

Vi tilbyder principielt at udføre alle slags småopgaver, 
med virke 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. 
Vi samarbejder med virksomheder på bl.a. flg. områder: 
Miljøopgaver, Produktion, Reparation og montage, 
Linnedservice, Administration, Logistik, pakning og 
ompakning, Service, Design, Upcycling.

Salg af ydelser til det offentlige:

Individuelt tilrettelagt ressource-, job- og udviklingsforløb for ledige, 
som har behov for støtte for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet 
herunder nytilkomne flygtninge.
Afklaringsforløb med henblik på at udarbejde en arbejdsevnebeskrivelse, 
så der kan træffes beslutning om fremtidig forsørgelse.
Opkvalificering i og støtte til samarbejdsvirksomheder, som ønsker at 
etablere jobs for udsatte ledige. 
Information til alle interesserede om udviklingen af de latente ressourcer, 
der er i den medarbejdergruppe, som i dag står udenfor arbejdsmarkedet

Andre indtægtskilder:

Nej, vi fungerer på mar-
kedsvilkår uden støtte.

RSV Virksomhedsporten A/S


