
SPOT ET SMÅJOB
SPOT ET SMÅJOB
DER ER VIRKSOMHEDENS KERNEOPGAVER. 
DER ER MEDARBEJDERNES FAGOPGAVER. 
OG SÅ ER DER ALLE SMÅOPGAVERNE... 
– ALLE DE OPGAVER, SOM FÅR HVERDAGEN TIL AT FUNGERE!

Alle virksomheder har opgaver, der kan løses på nedsat tid og tilpassede vilkår. 
Disse opgaver står der mennesker klar til at gribe. Mennesker der af psykiske, 
fysiske eller sociale årsager har brug for en hånd, så de kan blive en del af 
fællesskabet på en arbejdsplads.

Tal med dine medarbejdere om, hvilke opgaver de finder relevante at videregive 
til en ny kollega.

Bliv inspireret af de enkelte jobbeskrivelser og find gerne på kombinerede job-
beskrivelser.

Kontakt Jobcenter Skive og få skabt et match.

Til gavn for det enkelte menneske, de øvrige medarbejdere, virksomheden, 
samfundet – dig og mig.

HUSK at det handler om at være med i cirklen, ikke hvor man er i cirklen 
– alle opgaver i virksomheden er vigtige.

EKSEMPLER PÅ SMÅJOBS VISES HERUNDER.

ARBEJDSOPGAVER 
Vi har følgende opgaver i virksomheden, som kan udføres på tilpassede tider og 
vilkår. Tænk også i sæsonarbejde.

KERNE-
OPGAVER

FAGOPGAVER

SMÅJOBS

KØKKEN/RENGØRING

•  Anrette/afrydde frokost
• Købe ind
•  Klare opvasken
•  Klargøre mødelokaler
•  Ordne køleskab

KONTOR/RECEPTION

•  Lette kontoropgaver
•  Arkivere
•  Sortere/fordele post
•  Kopiere/makulere
•  Betjene telefonen

BUTIK

• Tørre støv af
•  Rydde omklædningsrum
•  Lægge tøj sammen
•  Omdele pakker
•  Spotte udløbsvarer

LANDBRUG

•  Gå til hånde i stalden
•  Fodre dyr
•  Rydde op
•  Gøre rent
• Opsyn

PEDEL/ARBEJDSMAND

•  Rydde op
•  Ordne små-reparationer
• Vedligeholde udearealer
•  Omdele pakker
•  Male

LAGER/PRODUKTION

•  Køre varer
•  Presse pap
•  Rydde op og sortere
•  Udlevere arbejdstøj
•  Deltage i status
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Estimerede timer:
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Estimerede timer:
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Estimerede timer:
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Estimerede timer:
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Estimerede timer:

– og

Estimerede timer:

TRIN 2: MATCH
- kontakt jobcentret
- jobcentret matcher

kandidat(er)

TRIN 3: SAMTALE
- jobsamtaler med

kandidat(er)
- jobcentret kan være

tilstede

TRIN 4: START
- ansættelse aftales
- opfølgning på forløb

VI VIL GERNE KONTAKTES ANGÅENDE 

Småjobs fra dette ark
Code of Care Skive 
Skive Jobfestival 
Andet:

KONTAKTOPLYSNINGER

Virksomhed:

Kontaktperson:

Stilling:

Mobil: Mail:

TRIN 1: SPOT ET JOB
- ingen opgave er for lille - intet timetal er for lidt


