
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PVP FLEX er for private virksomheder med fleks- 
jobansatte og/eller virksomheder som ønsker at 
ansætte en fleksjobber. 

Projektindsatsen har to ben. En opkvalificerende 
fastholdelsesindsats i virksomheder med allere- 
de etablerede fleksjob og en fortsat indslusning 
af borgere på vej mod eller allerede visiterede til 
fleksjob. 

Indsatsen vil foregå på Fyn, centreret om Svend- 
borg og Odense, samt i Ikast-Brande kommune, 
men alle danske private virksomheder, uanset geo- 
grafisk placering, vil kunne deltage i PVP FLEX. 

PVP FLEX støttes af EU´s Socialfond og Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse. 

Formål 

Vi vil gøre det nemmere for virksomhederne at 
anvende fleksibel opkvalificering for deres fleksjob- 
ansatte. 

Hvad går det ud på? 

For de fleksjobansatte skal opkvalificeringsmulig- 
hederne gøres langt mere tilgængelige og attrakti- 
ve. Det gør vi ved at identificere behov for opkva- 
lificering hos fleksjobberen i relation til dennes job 
og funktion i virksomheden. Fokus er med andre 
ord på at tilbyde og gennemføre opkvalificering for 
fleksjobansatte, der har individualiserede behov. 

For de ledige fleksjobvisiterede gennemføres akti- 
viteter i form af: 

• Fleksible afklaringsforløb mhp. at gennemføre 
brancherettet opkvalificering mod praktik og/eller 
fleksjob i en privat virksomhed. 

• Praktisk arbejdstræning, træning af arbejdsiden- 
titet, vejledning og arbejdsmarkedskendskab med 
mål om praktikforløb og eventuel ansættelse i en 
socialøkonomisk virksomhed. 

Hvilke opkvalificeringsmuligheder kunne være 
relevante for fleksjobbere? 

• AMU – Arbejdsmarkedsuddannelser 

• OBU - Undervisning for ordblinde 

• FVU - Forberedende voksenundervisning 

• Kurser på akademi- eller diplomniveau 

• Særligt tilrettelagte opkvalificeringsforløb for en 
specifik målgruppe 

Opkvalificeringen kan tages ved fysisk fremmøde el- 
ler online og kan gennemføres med stor fleksibilitet. 

Hvordan realiseres dette tilbud? 

Med PVP FLEX får virksomhederne hjælp til at til- 
rettelægge et individuelt opkvalificeringsforløb for 
deres fleksjobansatte. Det er ofte udbud og efter- 
spørgsel, der definerer hvilke uddannelsestilbud der 
udbydes, og hvordan de kan tilgås. 

Vi vil med PVP FLEX understøtte lige muligheder for 
alle i adgangen til erhvervsrettet opkvalificering. Vi 
følger løbende op på deltagernes udbytte, fasthol- 
delse og progression igennem deltagelsen. 

Økonomi 

Det er gratis at deltage i PVP FLEX projektet. Virk- 
somhederne har mulighed for at fastholde deres 
fleksjobansatte ved hjælp af opkvalificering med fx 
VEU-godtgørelse eller anden lønkompensation. 

Skræddersyede opkvalificeringsforløb for 
fleksjobansatte i private virksomheder 



Samarbejdspartnere 

PVP FLEX samarbejder med virksomheder, jobcen- 
tre, fagforbund, Landsforeningen Af Fleks- & Skå- 
nejobbere og Fleksjobbernetværket. 

Baggrund og effekt 

Projekt PVP FLEX er en toårig specialisering af pro- 
jekt VirksomhedsPorten, som igennem fem år med 
succes har indsluset borgere på kanten af arbejds- 
markedet til praktik og job i private virksomheder. 

Særligt fleksjobskabelsen har været markant i pro- 
jektet, hvor to ud af tre af de fleksjobvisiterede har 
opnået selvforsørgelse i form af fleksjob. 

Det er denne effekt der nu styrkes med en fasthol- 
dende opkvalificeringsindsats for fleksjobansatte. 

Tietgen og den socialøkonomiske virksomhed 
Virksomhedsporten A/S står bag projektindsatsen.  

Kommunerne har benyttet projekt 
VirksomhedsPorten som et tilbud efter Lov om 
aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og kan fortsat 
benytte PVP FLEX tilbuddet som et sådan. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Hvis du ønsker yderligere information eller ønsker du at komme i gang med et forløb, skal du henvende 
dig til virksomhedskonsulent, Hanne Bøgelund på telefon 2088 1166 eller mail hanb@tietgen.dk 
eller virksomhedskonsulent, Lise-Lotte Jensen på telefon 2271 6562 eller mail lisj@tietgen.dk 
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