
L-Tek A/S i Nørager lagde ram-
mer til, og Code of Care svingede 
dirigentstokken, da udvalgte lokale 
virksomheder 
kickstartede 
det nye projet, 
der skal få langt 
flere firmaer i 
Norddjurs til at 
finde småjobs. 

Ikke mindst 
faciliteringen gav 
ifølge HR-chef Randi Lund Nielsen 
fra L-Tek en rigtig god energi. „Der 
var flere gode vidnesbyrd om folk, 
der efter ansættelse i småjobs, 
udviklede sig til noget større i takt 
med at de har „bidt“ sig fast på 
arbejdspladsen – blandt andet om 
en ung genert lagermedarbejder, 
der blev vist tillid, og udviklede sig 
til en eminent IT-medarbejder.“ I det 
hele taget oplevede hun det som 
en meget aktiv aften, der endte ud 
i konkrete tiltag og handlinger. For 
eksempel gik et forslag ud på, at alle 
definerer to småjobs i deres egen 
virksomhed.

Til gavn for begge parter
„Vi har en stor fælles interesse i at 
etablere småjobs, fordi der på den 
ene side mange steder er mangel på 
kvalificeret arbejdskraft, og på den 
anden side samtidig er en gruppe 
mennesker, der i dag står uden for 
arbejdsmarkedet, men som er parate 

til at varetage et job på nedsat tid,“ 
fortæller arbejdsmarkedssouschef 
Kirsten Tranekjær Søgaard fra Nord-

djurs Kommune. 
Hos L-Tek har 

de stor erfaring 
med ansættelse 
af for eksempel 
flygtninge, fleks- 
og skånejob-
bere. Randi 
Lund Nielsen 

er enig i, at det skal være en fordel 
for begge parter. „Vi har altid følt 
og taget et stort socialt ansvar, og 
ser det i den sammenhæng, at alle 
ansættelser skal være til gavn for 
både den enkelte medarbejder og 
for os.“ 

Stor uudnyttet 
ressource
Flere af virk-
somhederne 
har allerede selv 
ansat medarbej-
dere i småjobs, 
og erfaringer 
herfra skal, 
sammen med 
nye initiativer, få 
flere virksomheder til at se fordelen i 
at ansætte ledige, der selv har viljen 
til at komme igang. Parterne har 
derfor etableret en Task Force, der 
aktivt vil arbejde for, at flere firmaer 
ser fordelen i at finde småjobs. 

„Jobindholdet kan være bredt. 
For eksempel kan det være en 
tømrervirksomhed, der ansætter 
en medarbejder til slutoprydning 
efter en opgave, så tømrersvendene 
hurtigere kan komme videre til den 
næste opgave,“ fortsætter Kirsten 
Tranekjær Søgaard.

Stifter af Code of Care Peter 
Nørgaard peger på, at der for virk-
somhederne er mange ressourcer 
i mennesker, der i dag står uden 
for arbejdsmarkedet. „Og så peger 
alle erfaringer samtidig på, at det 
har meget stor værdi for de ledige, 
at få et småjob, fordi det bliver en 
adgangsbillet til arbejdsmarkedet, 
lige som de bliver en del af et vigtigt 

fællesskab,“ slår 
Peter Nørga-
ard, fast. „De 
får simpelthen 
noget at stå op 
til, og en del får 
efterfølgende 
job på helt 
almindelige vil-
kår.“ Initiativet i 
Norddjurs er det 
tiende netværk, 
Code of Care har 

hjulpet i gang på landsbasis.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

VIRKSOMHEDER VIL FINDE  

FLERE SMÅJOBS
24 lokale virksomheder er gået sammen med Jobcentret i Norddjurs 

og nonprofit organisation Code of Care, for at sætte fokus på at 

finde såkaldte småjobs. De er enige om at handle.

  ALLE ANSÆTTELSER 

SKAL VÆRE TIL GAVN 

FOR BÅDE DEN ENKELTE 

MEDARBEJDER OG FOR OS
HR-chef Randi Lund Nielsen, L-Tek A/S

  DER ER MANGEL 

PÅ KVALIFICERET 

ARBEJDSKRAFT, OG EN 

GRUPPE MENNESKER ER 

PARATE TIL AT VARETAGE 

ET JOB PÅ NEDSAT TID
Arbejdsmarkedssouschef Kirsten Tranekjær 
Søgaard, Norddjurs Kommune
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Kis Børsting Jensen, Jobcenter Norddjurs og Randi Lund Nielsen, L-Tek A/S

Tommy Glindvad, Tommy Glindvad ApS, Britta Morsing Nikolajsen,  
Wernerfelt A/S, Ole Nørgaard, Nørgaard Teknik A/S, Palle Martin, 
L-Tek A/S og Kirsten Tranekjær Søgaard, Norddjurs KommuneBent Johnsen, HUJ A/S og Allan Hougaard, VAM A/S

Peter Nørgaard, Code of Care, Bjarne Sørensen, Linco Food 
Systems A/S, Kim Steffensen Carøe, Djurs Convenience 
Food ApS og Christian Lyng Madsen, Simas Filters A/S

Nanna Bro Pagter, DS Smith Packaging Denmark A/S, Marianne Skov, Viden 
Djurs, Henrik Bøgild Nielsen, International Furniture A/S, Henrik Holm, Nord-
djurs Golfklub, Else Søjmark, Norddjurs Kommune og Lars Nielsen, L-Tek A/S 


