
BESKÆFTIGELSESRETTEDE 
FORLØB I HUSET VENTURE AARHUS 

- for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

HUSET VENTURE - ET SÆRLIGT KONCEPT

 
Huset Venture er en socialøkonomisk virksomhed, som kombi-
nerer kommerciel erhvervsdrift med et socialt mål om at skabe 
arbejdspladser til mennesker med reduceret arbejdsevne. Ud af 
godt 170 medarbejdere på landsplan er mere end 90 % af vores 
medarbejdere ansat på særlige vilkår i form af fleksjob el.lign.

Huset Venture-konceptet står grundlæggende på to ben:

1. Forskellige erhvervsafdelinger som f.eks. reklamebureau,  
 regnskabsservice og IT-genbrug.

2. En kursus- & afklaringsafdeling med beskæftigelsesrettede og  
 afklarende forløb for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 
 
Kombinationen af de to ben - i sammenhæng med medarbejdere, 
der er i job på trods af reduceret arbejdsevne – skaber et rumme-
ligt arbejdsmiljø med mulighed for individuelt tilpasset afklaring 
og jobtræning med arbejdsopgaver i virksomhedens erhvervsaf-
delinger eller stabsfunktioner
 
Huset Venture har derfor også en høj succesrate, når det kommer 
til at bringe borgere tættere – eller direkte ind – på arbejdsmar-
kedet.

KENDETEGN VED VORES FORLØB:

• Varighed på 13 uger med mulighed for forlængelse
 
• Beskæftigelses– og helhedsorienteret indsats   
 med borgeren i centrum

• En fast socialfaglig konsulent gennem hele forløbet 
 
• Reelle arbejdsopgaver i en rigtig virksomhed

• Et rummeligt miljø, der baner vejen for    
 forandring og udvikling

• Mulighed for både intern og ekstern jobtræning/  
 praktik

• Konsulenter med både fagligt relevante uddan-  
 nelser og personlige erfaringer med barrierer/  
 udfordringer

• Løbende evaluering, justering og dokumentation   
 af borgerens udvikling

• Udførlig afsluttende rapport/arbejdsevnevurde-  
 ring med opsamling, konklusioner og anbefa-  
 linger ift. borgerens muligheder/barrierer for   
 beskæftigelse. 

Kontakt:
Charlotte Hansen 
Chef for Kurser & Afklaring

DET SÆRLIGE SAMSPIL

Tlf: 87382012  
charlotteh@husetventure.dk 
husetventure.dk/aarhus

Huset Venture Aarhus 
Skanderborgvej 277 
DK-8260 Viby J

Regnskab og bogholderi 
Reklame og grafisk design
Reception og kontor/administration
IT-reparation og -salg
Skilte og bildekoration
Aftagning og salg af brugt IT
Pedelfunktion
Kommunikation og vidensarbejde
Facility

Afklaring af ressourcer, kompetencer,  
udfordringer m.m.

Motiverende/coachende samtaler

Opbygning af selvtillid/selvværd og 
mestringsstrategier 

Udvikling af jobrettede kompetencer 

Løbende dokumentation, evaluering 
og evt. justering af indsatsen

AFPRØVNING &
JOBTRÆNING

 

Afklaring
Intern jobtræning

Ekstern virksomhedspraktik

ERHVERVSAFDELINGER 
& STABSFUNKTIONER

KURSUS- & 
AFKLARINGSAFDELING

mailto:charlotteh%40husetventure.dk%20?subject=
http://husetventure.dk/aarhus/jobafklaring/

