Virksomhedspris og Mangfoldighedspris 2019
Det er tid til, at Udvalget for arbejdsmarked og integration uddeler årets priser.
Virksomhedsprisen til en privat virksomhed i Vejen Kommune, der har gjort en særlig indsats i
2019
Mangfoldighedsprisen til en offentlig arbejdsplads, der i samarbejde med Jobcentret har gjort
en særlig indsats i 2019.
Og du kan få indflydelse på, hvem der fortjener denne anerkendelse

Og hvem skal have
Mangfoldighedsprisen?

Hvem skal have
Virksomhedsprisen 2019?
Kender du en privat virksomhed, måske den
du selv arbejder for, som gør en særlig indsats
for at:
• Tage hensyn til syge medarbejdere eller
kollegaer med personlige problemer
• Ansætte medarbejdere, der har svært ved
at finde fodfæste på arbejdsmarkedet
• Hjælpe med integration af flygtninge og
borgere med anden etnisk herkomst
• Uddanne unge samt opkvalificere egne
medarbejdere eventuelt via jobrotationsordningen, eller
• Investere i og skabe nye arbejdspladser i
Vejen Kommune

Kender du en offentlig arbejdsplads, måske
din egen, som gør en særlig indsats for:
• At hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet
og fastholde medarbejdere, der er i risiko
for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet
• Skabe plads til borgere, der fx har haft problemer med misbrug, har handicap eller
har sociale udfordringer i øvrigt
• Kompetenceudvikle egne medarbejdere
samt ledige, der har brug for at få opbygget kompetencer med henblik på at opnå
ordinær ansættelse på arbejdsmarkedet
• At fastholde medarbejdere på arbejdspladsen i forbindelse med sygdom og fravær
• Giver borgere med en anden etnisk
baggrund en chance for at få fodfæste på
arbejdsmarkedet
• At ansætte ledige i ustøttede løntimer,
fleksjob og ansætte på få ordinære timer
(småjobs)
Så kender du en privat virksomhed eller en
offentlig arbejdsplads, der fortjener en anerkendelse – så er vi parat til at give den!
Prisen udgør 10.000 kr. til aktiviteter for
medarbejderne.

Du kan indstille en virksomhed til at vinde prisen frem til tirsdag, den 21. januar kl. 12.00.
Læs mere på Vejen Kommunes hjemmeside og Facebook eller kontakt Mette Graversen
på mgp@vejen.dk eller mobil 61 16 99 70.

Vejen

