VIRKSOMHEDER VIL FINDE

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

Kis Børsting Jensen, Jobcenter Norddjurs og Randi Lund Nielsen, L-Tek A/S

og nonprofit organisation Code of Care, for at sætte fokus på at
finde såkaldte småjobs. De er enige om at handle.

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, Norddjurs Golfklub, Else Søjmark, Norddjurs Kommune og Lars Nielsen, L-Tek A/S

Bent Johnsen, HUJ A/S og Allan Hougaard, VAM 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 Kommune
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at få et småjob, fordi det bliver en
ser det i den sammenhæng, at alle
der efter ansættelse i småjobs,
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