Socialøkonomisk
samarbejde

Vil du og din virksomhed åbne døren for mennesker med særlige vilkår, og
hjælpe dem i deres vej ind på arbejdsmarkedet?
Glad Fonden er drevet af en stærk idé om, at mennesker med nedsat funktionsevne kan levere
vedkommende og originale bidrag til samfundet. De mennesker du møder gennem Glad Fonden
kan have forskellige funktionsnedsættelser, som er en barriere for at finde vej ind på arbejdsmarkedet. Arbejdet med at indsluse personer med funktionsnedsættelser på arbejdsmarkedet
kan bedst gøres i samarbejde og med hjælp fra virksomhederne.
Ved at indgå i et samarbejde med Glad Erhverv – en del af Glad Fonden – kan jeres virksomhed
hjælpe personer med funktionsnedsættelser med at opbygge vigtig erhvervserfaring og komme
ind på arbejdsmarkedet. Dette kan være gennem virksomhedspraktikker, fleksjob eller løntilskudsansættelser og måske endda på sigt ordinær ansættelse.

"Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det
samfund vi bor i rigere, gladere og mere inspirerende.” - www.gladerhverv.dk

Partnerskab med Glad Erhverv
For Glad Erhverv er virksomhederne vi samarbejder med eksperterne, der kan se og fortælle,
hvad der skal til, for at personer med funktionsnedsættelser kommer nærmere arbejdsmarkedet.
Glad Erhverv rådgiver og hjælper jeres virksomhed med at inkludere mennesker med særlige
vilkår på arbejdspladsen. Vi vejleder i at skabe de nødvendige rammer på arbejdspladsen for
denne udsatte gruppe af mennesker, der har svært ved at leve op til de normale krav og
forventninger. I et samarbejde med Glad Erhverv får I kontakt til mennesker, som på forhånd
bliver matchet til jeres virksomheds behov. Vi har solid erfaring med at matche og bygge bro
mellem mennesker med særlige vilkår og virksomheder.
Glad Erhverv bidrager med kompetenceudviklingen af medarbejdere fra virksomheden, der i
det daglige fungerer som kontaktperson eller mentor for praktikanten/medarbejderen ansat
på særlige vilkår. Vi hjælper med udvikling af procedurer og identifikation af nicher og
arbejdsopgaver, der egner sig til job på særlige vilkår.
Hvad får din virksomhed ud af partnerskabet?
Et partnerskab med Glad Erhverv kan bl.a.:
•
•
•

•

hjælpe din virksomhed med at skabe en
mere rummelig og mangfoldig arbejdsplads
være en central del af jeres virksomheds
CSR-profil
tilføre kvalificeret arbejdskraft inden for
særlige arbejdsområder og føre til udførelsen af arbejdsopgaver, som I ellers ikke
har tid til at udføre
hjælpe med at skabe et mere inkluderende
samfund.

Kontakt
Kontakt os for at høre mere og få mere information
på vores hjemmeside www.gladerhverv.dk
Christian Claudi Jensen
Mail: christian.cj@gladfonden.dk
Tlf. 40128706

Maria Gamborg
Mail: maria.g@gladfonden.dk
Tlf: 40129740

"Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det
samfund vi bor i rigere, gladere og mere inspirerende.” - www.gladerhverv.dk

