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Grevinde Danners Palæ
Skodsborg Strandvej 113, 2942 Skodsborg

ndvej

Med bil: Der er mulighed for gratis parkering ved
Skodsborg Spa & Fitness, samt betalings parkering i p-kælder.
Grevinde
Danners Palæ

Med tog: Tag kystbanen, og stå af på Skodsborg station.
Herfra er der ca. 500 m. til vores lokaler.

Lehman & Partners ApS
Lehman & Partners er specialiserede i fleksjobforløb, praktikker, stress, angst og lettere depressionsforløb for
kommuner, private og offentlige virksomheder samt privatpersoner. Endvidere tilrettelægger og afholder vi
kurser og foredrag i søvn optimering, kommunikation, ledelse, karriererådgivning og balanceret livsstil i et
tværfagligt team, som består af psykologer, coaches, erhvervsfolk og fagspecialister. Vi hjælper årligt ca. 600
borgere til en fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

For yderligere information kontakt:
Helle Lehman
Tlf. 2010 0526
Mail: helle@lehman-partners.dk
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En balanceret
tilbagevenden til
arbejdsmarkedet

Virksomhedspraktik er et tilbud til dig, som i en kortere eller længere periode
har været væk fra arbejdsmarkedet, og har behov for en tilbagevenden på
skånsomme vilkår.

Formål
Formålet med praktikken er, at optimere dig i en jobsammenhæng, og at give dig de bedste kort
på hånden i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Vi sigter efter at genetablere din
arbejdsidentitet, og i fællesskab vil vi udarbejde en plan for tilbagevenden med størst muligt
hensyn til dig og dit nuværende ressourceniveau.

Forløbet
Du vil indledningsvis blive inviteret til en samtale med vores virksomhedskonsulent, for at se
på det optimale virksomhedsmatch, i forhold til dine ressourcer og kompetenceprofil. Herefter
påbegyndes praktiksøgningen.
Når mulig praktikvirksomhed er fundet, inviteres du med ud på arbejdspladsen, hvor du
introduceres til stedet, og hvor vi bl.a. taler om mulige arbejdsopgaver, arbejdstider mm.
Viser det sig i løbet af praktikperioden, at virksomhedsvalget ikke matcher dine behov, er der
mulighed for, i samråd med virksomhedskonsulenten og din sagsbehandler, at finde et andet
praktiksted.
I forløbet vil der være en tæt opfølgning fra virksomhedskonsulentens side, både med fysisk
fremmøde på virksomheden og pr. telefon.

Vores team
Måtte der opstå udfordringer undervejs i praktikken, dette både i fysisk og/
eller psykisk forstand, vil der blive tilkoblet alle relevante ressourcer fra vores
tværfaglige team.

Kontaktperson
Vores virksomhedskonsulenter har mange års erfaring og stort netværk udi erhvervslivet,
og har derigennem en høj succesrate med at finde det rigtige jobmatch.

Praktik periode
Aftales separat.

Afbud
Skal meldes til Lone Korsgaard på telefon 22 25 12 30
eller på mail: lonekorsgaard@lehman-partners.dk
Afbud under praktikforløbet, skal meldes til arbejdsstedet, din sagsbehandler
og til Lone Korsgaard.

