BeskæŌigelsespoliƟk – Glostrup Kommune

I Glostrup Kommune vil vi have et stærkt arbejdsmarked med gode muligheder for borgere og
virksomheder, og vores overordnede vision er, at;

Ledige skal og vil i arbejde eller uddannelse, og virksomhederne skal
have kvalificeret arbejdskraŌ Ɵl rådighed.

Som ledig borger skal du hurƟgst muligt Ɵlbage i varig beskæŌigelse eller uddannelse, og vi tror
på, at vi gennem et tæt samarbejde kan hjælpe med at sikre de kompetencer, som virksomhederne har brug for – både nu og i fremƟden.

Derfor kan du forvente, at vi sammen har fokus på:
•

Klar kommunikaƟon
Vi har en ligeværdig dialog, og vi afstemmer forventninger løbende. Vi har en
åben og gennemsigƟg kommunikaƟon om forløb og lovgivning, og sammen
sikrer vi, at du har indflydelse på eget forløb.

•

Den enkelte borger og det gode samarbejde
Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og evner samt mulighederne på
arbejdsmarkedet, og vi samarbejder tæt med dig om at matche dine
kompetencer Ɵl uddannelser og virksomheder. Vi sƟller krav Ɵl dig, der kan
selv, og vi prioriterer at understøƩe alle borgere i at mestre eget liv.

•

En koordineret og meningsfuld indsats
Vi skaber sammenhæng i dit forløb ved fra start at skabe overblik over den
samlede indsats, koordinere og samarbejde på tværs. Indsatsen skal give
mening både nu og i fremƟden, og derfor hjælper vi med at balancere dine
ønsker og kompetencer med samfundets og virksomhedernes behov.

•

Samarbejde med virksomhederne
Vi har fokus på opkvalificering og eŌeruddannelse, der er Ɵlpasset
Ɵl virksomhedernes behov, hvor det er muligt. Vi samarbejder med
virksomheder omkring rekruƩering og fastholdelse af medarbejdere
ved at koordinere henvendelser, arbejde på tværs af fagligheder og
kommunegrænser og have løbende og tæt dialog om virksomhedernes
muligheder og ønsker. Vi er tæt på virksomhederne og kender deres behov.
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