
Favrskov Code of Care
Mere care - mindre mig

Kære virksomhedsleder

Der er mangel på arbejdskraft i flere brancher. Derfor har vi brug for at tænke anderledes og gå nye veje. Det gør vi 
i Task Force Favrskov – og vi vil gerne invitere dig med!

Task Force Favrskov blev etableret for 2 år siden. Vi er en gruppe virksomhedsledere fra lokale virksomheder, der 
mødes 4-6 gange i året. Vi arbejder på at udvikle nye ideer til, hvordan flere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet 
kommer i job - og kan bidrage med deres arbejdskraft. Task Forcens ideer understøttes og afprøves i samarbejde med 
Jobcenter Favrskov og Code of Care.

Vi har fokus på at synliggøre værdien af at tage socialt ansvar og ansætte succesfuldt fra kanten. Det er godt for vores 
forretning! Det skaber værdi for både virksomhed og samfund - og selvfølgeligt for de mennesker, der har brug for 
hjælp til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

I Task Forcen har vi brug for flere gode kræfter, som vil være med til at tænke kreativt - gøre en forskel - og investere 
i socialt ansvar. Derfor vil vi invitere dig til at deltage i Task Forcen.

Vi mødes næste gang d. XXXXXX kl. 16.00 -19.00. 
Mødet foregår XXXXXXX.

Du kan se lidt mere om Task Forcens aktiviteter på vores LinkedIn-side ‘Task Force Favrskov’. 

Med venlig hilsen 
Task Force Favrskov

Poul Thøgersen
Junget A/S

Rune Raaby Laursen
Raaby & Rosendal ApS

Lasse Borgbjerg
Vitten Grafisk A/S

Jannie Friis Kristensen
HeadFitted ApS

Anita Jensen
Favrskov Kommune

Søren Rose-Hansen
Wavin A/S

Jakob Høy Biegel
SkatePro Aps

Christian Torp Frederiksen
Torp & Andersen A/S

Majbritt Hjortshøj Balzer
Airlaid A/S

Karina L. Løvendahl
Jobcenter Favrskov

Per T. Christiansen
BMS A/S

Rolf Andersen
Løbeshop.dk Aps

Tommy Wølk
Code of Care 

Camilla Christensen
Autofin A/S / A.U. Maison A/S

Connie Sørensen
Jobcenter Favrskov

Dan Graugaard-Jensen
VOKA Industri A/S

Henrik Øelund 
Den jydske Haandværkerskole

Anders Hermansen
Favrskov Erhvervsråd

Jonas Mørkøre Andersen
Adm. direktør, Løbeshop.dk

Vi tager nogle gange imod knækkede folk og ser dem få 
selvværdet igen i arbejdet. Hos os kan man godt komme 
ind ad bagdøren og ende med at have en masse ansvar. ”“

https://codeofcare.dk/
https://www.linkedin.com/showcase/task-force-favrskov/

