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[ij@jobgruppen.dk](mailto:ij@jobgruppen.dk)
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[tina@fribogholderi.dk](mailto:tina@fribogholderi.dk)
Jobgruppen er en registreret socialøkonomisk virksomhed,
som arbejder med og for personer på kanten af
arbejdsmarkedet. Vores mål er at etablere arbejdspladser til
personer med særlige skånebehov. Fx nedsat timetal.
Dette søges opnået ved uddannelses- og udviklingskurser,
ressourceforløb tilrettet den enkelte person, praktikker og
jobskabelse, støtte og rådgivning til opstart og drift til
iværksætteri, samt udvikling og drift af mentoraktivitet.
Er du virksomhedsejer og mangler en person til et mindre
arbejdsområde eller en mindre opgave, så kontakt os.
Fribogholderi er et godt eksempel på de ydelser vi tilbyder.

Hvad sælger I?

Klik nedenfor og se hvad vi kan hjælpe dig med.
Fleksible løsninger
\- Vi tilbyder fleksibel og kompetent bemanding, til jeres
virksomhed
JobGruppen forener erhvervslivets lyst til socialt ansvar, med
vores kandidaters evne til at arbejde fleksibelt. Vi tilbyder
kompetent og professionelt samarbejde med mange års
erfaring inden for rekruttering af medarbejdere på nedsat
tid. Vores kandidater kan løse opgaver i jeres virksomhed til
en favorabel pris. De er fagligt kompetente, men kan på
grund af fx sygdom ikke arbejde på fuld tid.
JobGruppen tilbyder medarbejdere indenfor fx:
Vikar-, rekrutteringsløsninger og projektplanlægning
Bogholderi
Fleksible løsninger til store og små arbejdsopgaver

Mentorløsninger og outsourcing af opgaver
Jobskabende kurser, tilrettet til den enkelte borger.
Som Anden Aktør gennemfører vi kompetencegivende
forløb, som aftales individuelt med jobcenter og den enkelte
borger.
Vi udlejer vore kandidater som fleksible medarbejdere i
private og offentlige virksomheder. Vore mentorer sælgere
skræddersyer i hvert enkelt tilfælde den optimale løsning for
netop jeres virksomhed. Vi sikrer det rette match mellem
vores kandidat og jeres virksomheds behov for faglige
kompetencer. Vi tager os af alt det administrative i
forbindelse med samarbejdet.
JobGruppen hjælper med at synliggøre for omverdenen, at
jeres virksomhed via samarbejdet med os er en social
ansvarlig virksomhed. Vi kan reklamere for jeres sociale
ansvarstagen på vores hjemmeside, hos samarbejdspartnere
og på vores Facebook side.
Brug din tid på det du brænder for
Fribogholderi er en kontor- og bogføringsvirksomhed, der er
en del af den socialøkonomiske virksomhed JobGruppen.
Vi løser opgaver for mindre og mellemstore virksomheder,
samt iværksættere. Desuden samarbejder med en revisor,
som lægger sidste hånd om årsregnskabet.
Som virksomhedsejer er det vigtigt at have styr på det
administrative og det tager tid. Dyrebar tid som du kunne
have brugt i din virksomhed eller på din familie. Måske finder
du papirarbejdet uoverskueligt?
Vi tilbyder:
Bogføring
Debitor/ kreditorstyring
Fakturering
Momsangivelser
Månedsafstemninger
Lønopgaver

Oprettelse af budgetter
Selskabsstiftelse.
Rådgivning i forbindelse af regnskab eller virksomhedsdrift.
Kontakt os, for et uforpligtende tilbud, på komplet
regnskabs- og revisionsassistance.
Besøg vores hjemmeside her og kontakt os for nærmere
information:

