
I mange virksomheder kan en række arbejdsfunktioner sagtens løses af personer, der på grund af forskellige udfordringer kun kan
arbejde i et begrænset antal timer om ugen. Det kan være med til at frigive tid hos virksomhedens nøglemedarbejdere.

2022-09-21 12:57 CEST

Mangler din virksomhed arbejdskraft?
Tænk folk på kanten ind i ligningen

I mange virksomheder løser faglærte eller specialister en række opgaver, der
sagtens kunne løses af en fleksjobber, flygtning eller en person med nedsat
arbejdsevne, der kun arbejder et begrænset antal timer om ugen. Ved hjælp
af Cabis opgaveværktøj kan din virksomhed finde ud af, om I har opgaver, der
kan løses af personer fra denne gruppe. Det styrker samtidig S'et i jeres ESG.

Arbejdsmarkedet er på kogepunktet. I flere brancher er det allerede kogt over,



og arbejdsgivere over hele landet oplever lige nu akut mangel på ledige
hænder. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der aktuelt er 74.000
ledige stillinger alene i den private sektor.

Den aktuelle udvikling udfordrer i den grad landets arbejdsgivere, der dagligt
må takke nej til nye opgaver. Men det er faktisk muligt at finde ledig
kapacitet i den eksisterende arbejdsstyrke. I hvert fald, hvis virksomhederne
tør tænke kreativt. Det vurderer udviklingschef i videnshuset Cabi, Ella
Petersen:

”I mange virksomheder løser nøglemedarbejdere hver dag nogle opgaver, der
ikke kræver hverken fag- eller specialistviden. De opgaver kan ofte varetages
af en person, der ellers befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, og som
hurtigt kan træde til i en deltidsstilling eller et fleksjob. Sker det, får
virksomheden frigivet værdifuld tid blandt sine nøglemedarbejdere,” forklarer
hun.

Se på opgaven med andre øjne
Der er dog flere virksomheder, der er ret traditionsbundne, når de rekrutterer.
Ledige stillinger skal helst besættes af faglærte medarbejdere med en fast
37-timers arbejdsuge.

”I mange brancher er der bare ikke nogen ansøgere til den slags stillinger lige
nu. Så hvis arbejdsgiverne vil de fyldte ordrebøger til livs, er de i
rekrutteringsøjemed nødt til at gå alternative veje. Her er det altså en god idé
at pulje arbejdsopgaver på nye måder frem for at tænke i reelle stillinger. Og
så se, om nogle konkrete opgaver i stedet kan løses af personer fra kanten af
arbejdsmarkedet,” forklarer Ella Petersen.

De virksomheder, der lykkes med denne øvelse, kan hurtigt få frigjort tid i
driften til individuelle kerneopgaver. En faglært svejser bruger ofte kun
halvdelen af sin arbejdstid på opgaver, der kræver et svejsecertifikat.

”Resten af svejserens arbejdsdag går så med klargøring eller med at hente og
bringe ting på lageret. Mureren, maleren, elektrikeren eller tømreren bruger
også en del tid hver dag på at holde styr på materialer eller rydde op på
byggepladsen. Altså opgaver, der efter kort tids oplæring sagtens kan
varetages af en person, der af den ene eller anden grund kun arbejder et
begrænset antal timer,” fortæller Ella Petersen.



Ingeniøren kan også få frigjort værdifuld tid
Det er ikke kun i industrien eller inden for forskellige håndværksfag, at der
findes arbejdsopgaver, der ikke kræver faglært viden. Mange specialisters
arbejdsdag er også et mix af højt specialiserede opgaver og funktioner af
mere praktisk karakter.

”Når 12 ingeniører i samme virksomhed i gennemsnit bruger to timer om
dagen på simple, rutineprægede kalibreringsopgaver eller oprydning efter
møder, er gevinsten ved at pulje denne type opgaver til en person med en
diagnose eller andre fysiske begrænsninger ganske anseelig. Det er jo ren
win-win for begge parter,” siger Ella Petersen.

I den store gruppe, der lige nu befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, er
der også personer, der har længere uddannelser med i bagagen.

”Der findes en del ledige specialister eller højtuddannede, der p.t. står uden
for arbejdsmarkedet efter at have været ramt af sygdom. Deres vej tilbage i
beskæftigelse går ofte gennem et fleksjob. Måske kan fleksjobberen til en
start kun arbejde tre eller fire timer om dagen, men så kan det være, at to
eller tre fleksjobbere sammen kan varetage den fuldtidsstilling,
virksomheden aktuelt ikke kan få besat.”

Brug Cabis opgaveværktøj, og kontakt så jobcentret
Hvis en virksomhed skal lykkes med at rekruttere en person fra kanten, skal
den rekrutterende leder først og fremmest være helt på det rene med, at det
ikke er en ny fuldtidsansat, der dukker op.

”Step to er at få klarlagt, hvilke opgaver personen helt konkret skal løse,”
siger Ella Petersen.

Når virksomheden går i gang med denne øvelse, kan der være god hjælp at
hente i et gratis opgaveværktøj, som Cabi har udviklet. Med det i hånden er
det lettere at få konkretiseret, hvor mange timer om ugen den pågældende
opgave kræver.

”Virksomheden kan også bruge værktøjet til at få sat ord på, om den helst vil
have en ung eller en ældre person ansat. Og hvad opgaven kræver af
oplæring,” siger Ella Petersen.

https://www.cabiweb.dk/metoder-og-vaerktoejer/find-opgaverne-i-virksomheden/


Når virksomheden har lavet opgavelisten, er det blot at tage kontakt til det
lokale jobcenter.

”Med den konkrete opgaveliste kan jobcentret hurtigt give et bud på, hvilke
personer der er aktuelle at tage fat i. I mange tilfælde vil personen kunne
træde til med ultrakort varsel, hvilket bestemt ikke er uden betydning for
mange virksomheder netop nu.”

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi
arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og
virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle
værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

• Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
• Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
• Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.
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