SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED
RespektRum er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder tæt sammen med den private
sektor, det offentlige og den frivillige sektor.

”Jeg har udviklet mig både på det personlige og
arbejdsmæssige plan, med fokus på mine styrker
og drømme til at finde det bedste jobmatch.

RespektRum er et skræddersyet tilbud til dig,
der er visiteret til fleksjob og har gået ledig i
længere tid.

Jeg har fået mere ro og mod til at prøve nye
udfordringer og arbejdsopgaver”.

RespektRum
— Et liv med muligheder

(Citat fra deltager i RespektRum 2017)

“Vi tror på at alle mennesker skal
have lov til at skabe sin egen fremtid,
da den bedste måde at forme
fremtiden på er at skabe den selv”

KONTAKT:
RespektRum
MarselisborgCentret
P.P. Ørums Gade 11
8000 Aarhus C

LÆS MERE:

www.respektrum.dk

Tlf. 26 35 58 74
Email: info@respektrum.dk

FORLØBET I RESPEKTRUM

ARBEJDSOMRÅDER

SAMARBEJDSPARTNERE

Du bliver ansat i virksomheden RespektRum, hvor vi i
fællesskab arbejder for at du kan komme i varigt fleksjob.

Eksempler på arbejdsområder i RespektRum:

Vi arbejder i RespektRum med en række forskellige
samarbejdspartnere, der giver mulighed for at møde
forskellige typer af arbejdsområder, herunder socialøkonomiske virksomheder og frivillige organisationer.

Parkservice
Et forløb i RespektRum er inddelt i 3 faser
Du vil starte med en indkøringsperiode, hvor vi sammen
finder ud af, hvordan du bedst bliver klar til igen at varetage en jobfunktion.
Det er også her du kan få hjælp til de udfordringer du
eventuelt har udover at være arbejdsløs - eksempelvis
fysiske eller psykiske helbredsproblemer.
Du vil i anden fase få mulighed for at afprøve dine
j obønsker og udvikle dine arbejdsevner hos vores
samarbejdspartnere.
I tredje fase bliver du på baggrund af din ressourceprofil gennem jobkonsulenter sat i forbindelse med
RespektRums virksomhedsnetværk i Østjylland.

Vedligeholdelse af grønne områder

Rengørings-service
Oprydning og affaldshåndtering
Rengøring af kontorlokaler mv.

RespektRums Samarbejdspartnere

Kontorservice

• MarselisborgCentrets
		partnerorganisationer
• SED — Sociale Entreprenører i Danmark
• EEG-træning — støtte til håndtering af
		 stress og depression
• Bowen-terapi — støtte til håndtering af
		 stress og smerter i bevægelsesapparatet
• Aarhus Europæisk Frivillighovedstad 2018

Administrative arbejdsopgaver
Regnskab/bogføring
Reception

Kommuner

Kantineservice
Madlavning
Servering i kantine
Madudbringning

Aarhus Kommune
Odder Kommune

