
OM AT VÆRE 
I FORLØB 

HOS INCITA

    Deltagerinformation

FIND INCITA
Incita
Ellebjergvej 52
2450 København SV

Incita ligger 5 minutters gang 
fra Ny Ellebjerg Station.  

Disse busruter kører tæt på: 
1A, 4A, 7A, 9A, 18 og 23.

HENVISNING  
& KONTAKT

For at starte i forløb hos 
Incita skal du have en 
henvisning fra dit jobcenter. 

Telefon: 3524 8888
E-mail: incita@incita.dk 

OM INCITA
Incita støtter ledige og 
sygemeldte med at 
komme i gang med job 
eller uddannelse. 

Målet er afklaring af 
fremtidige forsørgelses-
muligheder og selvfor-
sørgelse.

NY ELLEBJERG
     STATION



PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kaffe og the er gratis hos Incita.  

Hos Incita kan du købe frokost - og du er velkommen til 
at spise medbragt mad. 

Du kan låne en telefon, hvis du skal ringe til læge,  
arbejdsgiver, sagsbehandler, praktiksted mv. 

VELKOMMEN TIL INCITA
Dit jobcenter har henvist dig til et forløb hos 
Incita, en socialøkonomisk virksomhed, som 
laver forløb for ledige og sygemeldte. 

Forløb hos Incita kan bestå af mange  
forskellige aktiviteter, som både kan finde 
sted hos Incita eller ude på arbejdspladser.

Generelt opfordrer vi dig til deltage aktivt. 
Spørg og bland dig i, hvad der foregår. Jo 
mere du deltager, jo større værdi vil du få 
ud af dit forløb. GYMNASTIKSAL & 

TRÆNINGSRUM
Vi har egen gymnastiksal 
og træningsrum, og de er 
til for at blive brugt. Spørg 
dem, der underviser på 
dine hold, hvis du ønsker at 
træne udover, hvad der er 
skemalagt i dit forløb.

FERIE & FRIDAGE 
Hvis du ønsker ferie, fridage 
eller at være væk af andre 
årsager, skal du aftale det 
med dit jobcenter. 

FRAVÆR  
Som led i Incitas aftale 
med jobcentret melder vi 
løbende tilbage om fravær 
og fremmøde.

FOKUS PÅ JOB   
Alle forløb hos Incita har 
fokus på at støtte dig i job. 
 
For at skabe gode match 
med muligheder for job og 
praktik samarbejder vi med 
cirka 4.000 arbejdspladser 
af vidt forskellig størrelse, 
branche og beliggenhed. 


