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Der skal være plads til alle på ar-
bejdsmarkedet, mener Kim Carøe, 
der er ejer af 
virksomheden 
Djurs Con-
venince Food, 
der sælger 
fødevarer til 
detailhandlen, 
institutioner, 
restauranter og 
hoteller.

„Jeg tager 
dem ind, som passer her, så er 

deres forhistorie lige meget for mig, 
bare de er loyale. Det skal ikke være 

et tabu at være 
fleksjobber,“ 
siger han.

56 småjobs 
siden februar
Ifølge Kim, er 
der mange i 
Norddjurs Kom-
mune, der har 
fået godkendt 

fleksjob. Derfor spurgte kommunen 

en række erhvervsdrivende, om de 
ikke ville danne en gruppe kaldet 
„Task Force Norddjurs“, der skulle 
hjælpe flere i arbejde. Gruppen star-
tede op i februar i år.

„Vi vil alle det samme, men vi har 
bare forskellige måder at komme 
derhen på. Vores mål har fra starten 
været, at få 100 i arbejde i 2020, 
og vi har allerede nået 56, og det 
er endda på trods af Coronaen,“ 
forklarer Kim.

Han har tidligere arbejdet med 
unge, der var på kanten af sam-
fundet blandt andet i et ungdoms-
fængsel, så for ham er det blevet 
helt naturligt at tænke på andre.

„Det handler grundlæggende om 
gensidig respekt. Og så handler 
det om vilje og at arbejde målret-
tet mod det, kommunen gerne vil 
have, så vi kan få de gode historier 
frem på Norddjurs, som ikke kun 
handler om natur og turisme,“ 
forklarer han.

Kim Carøe, der ejer Djurs Convenience Food i 

Auning, vil bryde tabuer om at være i fleksjob, og 

derfor er han med i Task Force Norddjurs. Han finder 

opgaver til blandt andre Ann Bennekou Sørensen, 

der er ansat som fleksjobber i virksomheden.

TASK FORCE NORDDJURS VIL  

 BRYDE TABU OM FLEKSJOBBERE

  JEG TAGER DEM IND, 

SOM PASSER HER, SÅ ER 

DERES FORHISTORIE LIGE 

MEGET FOR MIG, BARE DE 

ER LOYALE
Kim Carøe
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Én i den lange kø
For godt fem år siden gik Ann Ben-
nekou Sørensen ned med stress. 
På det tidspunkt var hun ansat i en 
bank. Hun er gift og har to børn, 
som det gik rigtig meget ud over.

„Det har så stor værdi for mig og 
min familie, at jeg kan arbejde her. 
Når de tager 
i skole og på 
arbejde, kan jeg 
tage glad af sted 
og glæde mig til 
at møde mine 
kollegaer.“ 

Hun mener 
ikke, at alle de 
møder og krav, som jobcentret kræ-
ver, gavner og forbedre den ramtes 
situation. 

„Jeg var én i den lange kø af 
fleksjobbere, og det er bare ikke 
nemt at være der, netop fordi det er 
et tabu,“ fortæller hun ærligt og fort-
sætter: „Det er så svært at se, at vi 

er syge. Andre kan godt møde mig, 
når jeg er ude og se min søn spille 
en fodboldkamp, men de ser ikke, 
hvor slidt og nedkørt jeg er, når jeg 
så kommer hjem to timer senere. 
Så man skal prioritere sin tid og 
sine kræfter,“ siger hun, mens Kim 
nikker: „Det er vigtigt, at vi kommer 

det tabu til livs,“ 
siger Kim.

Mad med  
mening
Med en kokke-
uddannelse i 
bagagen blandet 
med en naturlig 

interesse for at hjælpe andre, der 
har det svært, har Kim et nyt projekt 
i støbeskeen, som han kalder „Mad 
med mening.“ 

„Jeg samler ti erhvervsdrivende 
og ti klienter, der skal lave mad 
sammen, hvorefter de spiser sam-
men. På den måde er de mere lige, 

når de mødes, og forhåbentligt får 
arbejdsgiverne øjnene op for, at de 
kan finde en som Ann,“ siger han og 
kigger på Ann, mens hun supplerer: 
„Det her afspejler bare alt, hvad Kim 
han gør, så det overrasker mig ikke, 
at han har gang i det her projekt. 
Han er bare god til at se, hvad jeg 
og de andre i fleksjob har brug for. 
I bund og grund vil vi bare have en 
hverdag, hvor vi kan fungere og så 
mangler vi noget selvtillid. Jeg kan 
takke Kim for begge dele,“ slutter 
hun.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

TASK FORCE NORDDJURS VIL  

 BRYDE TABU OM FLEKSJOBBERE Ejerleder Kim Carøe og fleksjobber Ann Bennekou 
Sørensen, Djurs Convenience Food

  DE SER IKKE, HVOR 

SLIDT OG NEDKØRT JEG 

ER, NÅR JEG SÅ KOMMER 

HJEM TO TIMER SENERE
Ann Bennekou Sørensen
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