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Kampagnekonceptet øger kendskabet, flytter holdningerne og skaber handlingerne,
der får ledige fleksjobbere i job
Fleksjobreformen har gjort det muligt for virksomheder at ansætte
fleksjobbere helt ned til få timer om ugen. Udfordringen for virksomhederne er dog ofte at få øje på de opgaver i virksomheden,
der kan løses af en fleksjobber. Samtidig er mange virksomheder
heller ikke klar over, hvordan en fleksjobber ”ser ud”, og hvad de
reelt kan bidrage med.
Med portrætkampagnen sætter vi både spot på mulighederne i
ordningen (beskriver vilkår, betingelser og økonomi) og afmystificerer samtidig, hvem fleksjobberne er, og hvad de kan tilbyde
virksomhederne.

Kampagnestrategien udformes med udgangspunkt i jeres måltal
for, hvor mange nye fleksjob, kampagnen skal generere. De typiske
kampagneelementer har vi oplistet i højre side.

• Synliggørelse af flere fleksjobåbninger
• Gennemprøvet kampagnekoncept
• Stærkere virksomhedskontakt/netværk
• Stærkere omdømme - både eksternt og internt

Typiske kampagneelementer / aktiviteter
• Professionelle portrætfotos / evt. video-CV
• Direct mail til virksomheder (folder og profilplakat)
• Bookning af fleksjobmøder med virksomheder
• Annoncer i lokale medier
• Pressearbejde (casehistorier)
• Online fleksjobportal
• Kampagne kick-off event

Referencer
Jobcenter Glostrup, Jobcenter Kolding, Jobcenter
Ballerup og Jobcenter Egedal

Priser
Kontakt os for et uforpligtende kampagnetilbud.
Ring på tlf.: 7020 4081 eller skriv til info@wanekmyrner.dk

Kontakt os for mere information om kampagnekonceptet og få
tilsendt prøver af kampagnematerialer.
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Gazelle tre år i streg fra 2009-2011 og valgt som hovedleverandør på beskæftigelsesregionernes rammeaftale for kampagner,
kommunikation og markedsføring i perioden 2012-2016. Jo - vi er et ambitiøst hold af dedikerede kommunikatører, som hver dag
brænder for at levere nytænkende kommunikationsløsninger, der får endnu flere i job og uddannelse.
Læs mere på www.wanek-myrner.dk
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Erfaringerne fra de første fleksjobkampagner viser tydeligt, at det er
en tilgang, som vinder genklang hos både virksomheder og fleksjobvisiterede. Portrætterne gør fleksjobordningen nærværende, og
muligheden for et fleksjobmatch bliver pludselig en håndgribelig
størrelse. De foreløbige kampagneresultater er mere end 50 nye
fleksjob i Glostrup og Kolding kommuner.

Fordele

Vandkunsten 3, 2
1467 København K.
Tlf.: 7020 4081
info@wanek-myrner.dk
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Fleksjob - online platform
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Sæt strøm til fleksjobindsatsen med en
dedikeret online fleksjob-platform
Med fleksjobreformen er indsatsen opprioriteret i mange
jobcentre, men fleksjobambassadørerne har ofte kun få - eller slet
ingen - redskaber til at understøtte indsatsen.
Med vores skalerbare online platform kan jobcentret både styrke
den direkte jobsøgnings-/formidlingsindsats for fleksjobvisiterede
borgere og samtidig tilbyde generel og let tilgængelig information
om fleksjobordningen (betingelser, økonomi, cases/promovering af
”fleksjobvirksomheder”).

Se vores løsning for fleskjobambassadørerne i Jobcenter Egedal på
www.fleks-egedal.dk og kontakt os evt. for en uforpligtende snak
om mulighederne for at understøtte jeres fleksjobindsats.
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Priser
Kontakt os for et uforpligtende tilbud på en online
løsning, der matcher jeres behov.
Ring på tlf.: 7020 4081 eller skriv til
info@wanek-myrner.dk

Gazelle tre år i streg fra 2009-2011 og valgt som hovedleverandør på beskæftigelsesregionernes rammeaftale for kampagner,
kommunikation og markedsføring i perioden 2012-2016. Jo - vi er et ambitiøst hold af dedikerede kommunikatører, som hver dag
brænder for at levere nytænkende kommunikationsløsninger, der får endnu flere i job og uddannelse.
Læs mere på www.wanek-myrner.dk
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Løsningen indeholder:
• Dedikeret website med responsivt design (automatisk tilpasset
visning på mobil, tablet og pc) inkl. grafik og bannere til markedsføring af sitet.
• CV/profil-koncept til online profilering af fleksjobbere via video
og foto samt undervisning / introduktion til det fototekniske, så
jobcentrets konsulenter selv kan videreføre konceptet.
• Workshop og strategi for stærkere individuel brug af sociale
medier (primært LinkedIn) til netværk og jobsøgning.
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