
 

Jobforløb
- Et 6 ugers forløb til dig, der er ledig fleksjobber. Vi formidler reelle jobåb-
ninger og støtter dig, mens du sætter fart på din jobsøgning.

Sådan starter du:  
Når din sagsbehandler har henvist dig til Incita, tager vi kontakt  
og aftaler et startmøde på Teglgårdsvej 2 - 8600 Kjellerup.

Incita
Teglgårdsvej 2
8600 Kjellerup

Bus 60 fra Silkeborg stopper foran Incita.

Søg job 
med virksomhedskonsulent

Du arbejder med din ansøgning og CV med 
din virksomhedskonsulent lige ved hånden. 
Vi formidler praktik og job.

Jobcafé
undervisning med virksomhedskonsulent

• Afklaring af relevante brancher og job
• Ansøgningsstrategi
• Ansøgning og job
• Praktik og jobsamtaletræning

Kontakt Incitas virksomhedskonsulenter
Eva Vejlstrup   4189 5344
Niels Jørgen Nielsen  2597 5861 

På vej i job 
I dit jobforløb har du individuelle samtaler med 
din virksomhedskonsulent, der støtter dig til 
at søge job. Hvis du har behov for det, hjælper 
virksomhedskonsulenten med at finde gode 
jobmatch og aftale møder med arbejdsgivere.  

Det er ofte en god idé at tilbyde en kort praktik 
forud for ansættelse, så du og virksomheden 
finder ud af, at dine skånehensyn kan tilgodeses – 
og at I er et godt match.

Ergonomisk vejledning 
med fysioterapeut

Når du er startet på arbejdspladsen, kan du have 
gavn af ergonomisk vejledning, hvor vi indretter 
din arbejdsplads. Det foregår på arbejdspladsen, 
og styrker dig til at bruge din krop og lave gode 
bevægelser, og fx undgå smerter. Derved bliver 
du bedre i stand til at passe dit job.

Jobtræning - garanti 
I forløbet arbejder du også i vores produktions-
virksomhed i Kjellerup fx med opgaver som at 
samle og pakke plast, metal og tøj. Derudover 
har vi opgaver, hvor vi lodder, syr og sliber metal 
og træ. 
 
Vi har pt. 10 fleksjobbere ansat i vores produkti-
on og søger løbende flere medarbejdere.
 
Vi garanterer dig ansættelse efter 6 ugers forløb 
hos en virksomhed i lokalområdet eller hos Incita, 
hvis vi vurderer, at du er mødestabil, motiveret 
og at du står bredt til rådighed for et fleksjob.


