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Jobcentret i Esbjerg får medflyttende ægtefæller i arbejde
For at få medflyttende partnere og familiesammenførte i arbejde gik Jobcentret i
Esbjerg lidt utraditionelle veje. De ansatte en, der havde prøvet det på egen
krop, og det projekt, hun stablede på benene har på blot to måneder hjulpet 33
mennesker.
Maria Anglada, der er familiesammenført fra Mexico, er kvinden bag det
succesfulde projekt ”Flyt til job”, der hjælper dem, der ikke har krav på hjælp.

”Flyt til job” startede som et pilotprojekt, men allerede efter to måneder er succesraten så
imponerende, at Jobcentret i Esbjerg netop har ansat Maria Anglada og i første omgang
forlænget projektet til udgangen af 2015.
Tallene taler for sig selv
I løbet af de første to måneder var 33 personer en del af projektet. Heraf er:
- 7 begyndt i ordinært arbejde
- 16 har været eller er i virksomhedspraktik
- 5 er begyndt på en uddannelse
- 4 er blevet ansat med løntilskud.
- Med så flotte resultater og Marias store indsats, ville det være en skam at stoppe her, og
jeg er derfor meget glad for, at det har været muligt at forlænge ordningen og ansætte
Maria, siger Pia Damtoft, der er Jobcenterchef i Esbjerg Kommune.
Et enkelt og effektivt koncept
Maria Anglada hjælper, hvor der er behov for det. Hun opsøger aktivt de
ægtefællesammenførte, og partnerne til tilflyttere i byen bliver henvist til Jobcentret af
kommunens Tilflytterservice, der også hjælper til i projektet.
- Det altafgørende at få lov til at vise sit værd i det første job, og netop gennem jobbet
lærer man så alle de vigtige færdigheder. Jeg kæmper for at alle skal have denne chance,
siger Maria Anglada.
En gang i måneden inviterer Maria Anglada til et informationsmøde, men generelt arbejder
hun meget fleksibelt og har altid mulighed for spontant at sadle om, hvis det er bedre for
dem, hun prøver at hjælpe.
Ifølge Maria Anglada handler det primært om at se personen bag cv’et og blive ved med at
tro på, at det kan lade sig gøre.
- Jeg er sikker på, at mange flere kan hjælpes i arbejde – og det vil jeg blive ved med at
kæmpe for. Når jeg mødes med de ægtefælleforsørgede, så snakker vi om deres ønsker
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og muligheder, og jeg giver dem for eksempel forslag til, hvilke virksomheder de kan
kontakte. Nogle gange hjælper jeg dem også ved selv at tage den indledende snak med
en mulig arbejdsgiver, men som regel er det nok for dem at få støtte og et puf i den
rigtige retning, siger Maria Anglada.
Store fordele for virksomhederne
Selv om Jobcentrets fokus er at hjælpe den jobsøgende, så understreger Peter Nikolajsen,
der er Maria Angladas nærmeste leder, at de lokale virksomheder også får et enormt
udbytte af ”Flyt til Job”.
- Når man ansætter en af de personer, som Maria Anglada er i kontakt med, så får man
for det første en medarbejder, der er sulten efter at komme i arbejde. Vi står 100 procent
inde for, at de personer, vi sender videre, er meget motiverede. Og hvis man ikke har
mulighed for en regulær ansættelse, så kan man jo overveje at ansætte en praktikant,
hvilket i denne ordning er ganske gratis for virksomheden, siger Peter Nikolajsen.
Det gode eksempel indad i Jobcentret
Jobcentret i Esbjerg er selv blevet positivt overrasket over projektets succes, der i høj
grad tilskrives Maria Anglada. Der er allerede flere initiativer i støbeskeen, og internt i
huset har man lært meget af Maria Angladas stålsatte tro på, at der kan findes løsninger.
- Maria kan noget helt særligt, og sammen med hende kan vi virkelig gøre en forskel her i
Jobcentret. En af hendes store kvaliteter er hendes alt andet end firkantede mentalitet.
Hvor mange andre ser forhindringer, så kaster hun sig ud i at finde løsninger – og det
virker, siger Peter Nikolajsen.
Det kan betale sig
Menneskeligt har det enorm betydning at komme i arbejde, og alt tyder på, at en indsats
for de ægtefællesammenførte også kan svare sig økonomisk.
Det udløser et resultattilskud, når familiesammenførte, der kommer i arbejde inden for tre
år, og der er derfor meget, der tyder på, at projektet på den lange bane kan tjene sig selv
hjem.
Flere informationer
Den 7. november startede den næste gruppe.
Alle deltagere i projektet tilbydes undervisning i:
-

Individuel hjælp med at tilpasse ansøgning og cv til danske forhold
Det lokale/regionale arbejdsmarked
Beskæftigelsessystemet
Kulturelle forskelle
Vestjysk arbejdskultur

Potentielle deltagere kontaktes direkte, men man er også altid velkommen til selv at
kontakte Maria Anglada.

Kontaktinformation:
Projektmedarbejder i Jobcentret Esbjerg, María de los Angeles Anglada Meza, tlf.: 2774
1144, mail: maang@esbjergkommune.dk
Jobcenterchef i Esbjerg, Pia Damtoft, tlf.: 4020 8973, mail: pind@esbjergkommune.dk
Sektionsleder i Jobcentret Esbjerg, Peter Nikolajsen, tlf.: 4021 8475 mail:
pni@esbjergkommune.dk
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