
JOBMatch

Mød jobsøgende veteraner

SønderjyskE
Haderslev Kommune
DIF Soldaterprojekt

Lav en kort beskrivelse af de jobs eller praktikmuligheder, I kan tilbyde samt de kompetencer, I
efterspørger.
Tilmeld virksomheden og send ovenstående information til: rom@dif.dk

Tanken med eventet er at skabe nogle uformelle rammer for det første møde med din potentielle, nye
medarbejder. Dagen starter med lidt sociale aktiviteter i form af en rundvisning på Frøs Arena samt
en frivillig idrætsaktivitet. Til selve jobmatch-arrangementet har vi på forhånd matchet veteraner og
virksomheder, så I kan holde målrettede én til én møder.  

De match vi laver, sker med udgangspunkt i de jobmuligheder, der er i virksomhederne og veteranernes
kompetencer og ønsker.

Bag arrangementet står:

Arrangementet finder sted d. 11. oktober 2021 fra kl. 09.45-14.30 i Frøs Arena.

Har I spørgsmål til arrangementet, kan I ligeledes kontakte konsulent i DIF Soldaterprojekt, Robert
Mortensen, på 24885407 / rom@dif.dk. 

Se også vedlagte faktaark for mere information om målgruppen samt ansættelsesmuligheder.

SKAL DIN NÆSTE MEDARBEJDER VÆRE EN VETERAN?

Kl. 09:45 Ankomst og registrering
Kl. 10:00 Åbning af arrangementet
Kl. 10:15  Rundvisning i Frøs Arena
Kl. 10:45 Frivillig idrætsaktivitet
Kl. 11:30  Frokost og hygge
Kl. 12:15  Første runde af jobmatch
Kl. 13:00 Kaffe/kage -pause
Kl. 13:30 Anden runde af jobmatch
Kl. 14:15  Mingling / løs snak

Program

Sådan deltager I



faktaark

ANSÆTTELSER PÅ ORDINÆRE VILKÅR
Langt de fleste veteraner er velfungerende, veluddannede og har mangeårig arbejdserfaring. Derfor er det

at foretrække, at veteranerne ansættes på almindelige løn- og ansættelsesvilkår i hel- eller deltidsstillinger. 

ANSÆTTELSE PÅ ANDRE VILKÅR
Godt 10% af de soldater, der udsendes til international mission, udvikler psykiske lidelser, og et fåtal er

kommet hjem med fysiske skader. Generelt for veteraner gælder det, at de har lyst og mod på at bidrage

til samfundet. For nogle veteraner med skånebehov, vil der være behov for en anden ansættelsesform.

Mulighederne er skitseret herunder. 

SMÅJOB
Der er mange fordele ved at ansætte en medarbejder i et småjob: I kan få løst de opgaver, der stjæler tid

fra jeres kerneopgaver, eller som er svære at finde ressourcer til og samtidig får I mulighed for at afprøve

samarbejdet med en ny medarbejder. I betaler kun løn for de timer, medarbejderen arbejder. Opgaverne

kan være lettere rengøring, lagerarbejde, indkøb osv.

Et småjob er en rigtig god trædesten for ledige veteraner, der kan have svært ved at finde fodfæste på

arbejdsmarkedet. Det kan kræve lidt mere støtte og oplæring fra jeres side, men erfaringerne viser, at I får

engagerede medarbejdere, der med tiden kan udfylde en større rolle.

ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD
Med en løntilskudsstilling får I mulighed for at opkvalificere og danne jer et indtryk af en medarbejder,

inden en evt. ansættelse. En løntilskudsansættelse varer typisk op til 3 måneder og giver dermed

medarbejderen tid til at komme ind i jeres virksomhed. Samtidig kan din private virksomhed få tilskud på

op til 50 procent af de samlede lønomkostninger. 

VIRKSOMHEDSPRAKTIK
Med en virksomhedspraktik får I, i en begrænset tidsperiode, mulighed for at afprøve og opkvalificere en

potentiel ny medarbejder. 

Et praktikforløb giver veteranen mulighed for at blive opkvalificeret samtidig med, at I får afdækket, om en

potentiel medarbejder fungerer i jeres virksomhed – og hvilke kompetencer vedkommende kan bidrage

med. Det er vigtigt at få aftalt og formuleret det præcise formål med virksomhedspraktikken. Der skal ske

en forventningsafstemning, hvor man afdækker veteranens udfordringer, kompetencer og behov. Er der fx

behov for fleksible arbejdsopgaver eller fleksibel arbejdstid.

Hvis du vil vide mere
Er du velkommen til at kontakte veterankoordinator i Haderslev Kommune, Mogens Hertz Østergaard, på

29162568 / dimog@haderslev.dk

OM ANSÆTTELSE OG VIRKSOMHEDSPLACERING AF VETERANER

mailto:dimog@haderslev.dk


Veteran Match
Sønderjylland støtter veteraner

I Sønderjylland arbejder vi sammen om at skabe bedre vilkår for vores veteraner. Derfor
er SønderjyskE, Haderslev Kommune og DIF Soldaterprojekt gået sammen om et

koncept, vi kalder Veteran Match. Vi hylder vores veteraner i forbindelse med kampdage
i 3F Superligaen og Metalligaen. Derudover inviterer vi til JOBMATCH, hvor jobsøgende

veteraner får en unik mulighed for at møde SønderjyskEs erhvervsnetværk. 
 

Som et

Er du veteran, inviterer vi dig
til fodboldkamp mellem

SønderjyskE og Silkeborg IF.
Der vil være et begrænset
antal fribilletter, og er du

tilmeldt JOBMATCH d. 31/10,
vil du være sikret en billet.

 

 

Tilmelding til rom@dif.dk

Fodbold
Er du veteran, inviterer vi dig

til Ishockeykamp mellem
SønderjyskE og Herning Blue
Fox d. 10/10. Der vil være et
begrænset antal fribilletter,
og er du tilmeldt JOBMATCH
d. 11/10, vil du være sikret en

billet.
 

Tilmelding til rom@dif.dk
 

Ishockey
Er du jobsøgende veteran

eller er du nysgerrig på
jobmulighederne på den

anden side af en karriere i
Forsvaret, inviteres du

hermed til JOBMATCH d. 11/10
fra kl. 09.45. 

Tilmelding til rom@dif.dk

Jobmatch


