
– for jobcentrene, der vil tænke ud af den…

(JOB)
BOXEN
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FlexFabrikken introducerer et helt nyt koncept; 
jobs på abonnement. 

Med et månedligt abonnement får dit jobcenter følgende: 

• I sender seks ny-ledige* profiler til os  
 – vi ansætter minimum 3 af dem inden månedens udgang

• Profilerne ansættes i minimum 2 timer om ugen i minimum 6 måneder 

• De seks profiler af fleksjobbere kommer i FlexFabrikkens jobbank (online) 

• 10% rabat på køb af kursusforløb hos FlexFabrikken  
 (for ledige med plus seks måneders ledighed)

• Nyhedsbrev hver måned med inspiration (eksempelvis gode historier) 

PRIS PR. MÅNED KR. 25.900 
Abonnementet kan opsiges med to måneders varsel. 

*ny-ledige= op til seks måneders ledighed – disse sendes til os på sikker mail

Hvorfor skal dit jobcenter vælge et abonnement hos os?

• For at skabe jobs i en svær tid 

• For at tænke ud af boksen og få en god sparringspartner 

• For at være med i et fællesskab med de øvrige abonnenter

• For at benytte jer af vores erfaring med ansættelser af +200 fleksjobbere 

• Fordi vi dagligt har forespørgsler på fleksibel arbejdskraft  
 i hele Danmark via vores store strategiske kunder 

• Fordi dit jobcenter også har brug for at fortælle gode historier 

• Fordi det er særdeles værdiskabende – også økonomisk. 
 Den samlede pakke har en værdi på min. kr. 55.000 pr. måned 

FlexFabrikken blev etableret i 2015 og vi har ansat mere end 
200 fleksjobbere siden opstarten. Vi tror på potentialet og at 
alle ønsker at arbejde – det er blot nødvendigt at finde de  
rette opgaver. Derfor lægger vi også gerne hovedet på blokken 
og garanterer jobs. Vi udlejer fleksjobbere eller rekrutterer 
dem direkte til vores kunder. Vi samarbejder allerede med en 
lang række jobcentre og ønsker kontinuerligt at udvikle nye 
jobmuligheder – og ikke mindst nye metoder, hvilket denne 
abonnementsløsning er et eksempel på. 
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Procedure

1. I tilmelder jer abonnement på Boxen og mailer denne til  
  kontakt@flexfabrikken.dk

2.  Den 1. i næstekommende måned fremsender vi faktura på kr. 25.900  
– I fremsender seks profiler på ledige fra jeres team.  
Disse fremsendes til sikkerpost@flexfabrikken.dk.  
Profilerne skal være jobparate og positive – de skal ønske sig et job

3.  Vi har materiale, I kan uddele til jeres ledige, så de kender præmissen for vores 
virksomhed

4. Vi gennemgår profilerne og alle får mulighed for at komme på vores hjemmeside

5.  Inden udgangen af måneden ansættes minimum 3 af profilerne  
og der etableres fleksjobaftale i samarbejde med jeres  
jobkonsulent/kontaktperson

6.  Såfremt vi finder ny arbejdsgiver til fleksjobberen,  
etablerer I dette ude hos virksomheden

7.  Såfremt profilen ikke ønsker jobbet, kan I sanktionere vedkommende,  
da vores jobtilbud altid er tilrettelagt efter skånehensyn

FlexFabrikken blev etableret i 2015 og vi har ansat mere end 
200 fleksjobbere siden opstarten. Vi tror på potentialet og at 
alle ønsker at arbejde – det er blot nødvendigt at finde de  
rette opgaver. Derfor lægger vi også gerne hovedet på blokken 
og garanterer jobs. Vi udlejer fleksjobbere eller rekrutterer 
dem direkte til vores kunder. Vi samarbejder allerede med en 
lang række jobcentre og ønsker kontinuerligt at udvikle nye 
jobmuligheder – og ikke mindst nye metoder, hvilket denne 
abonnementsløsning er et eksempel på. 
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Tilmelding til abonnement på (Job)boxen 

Navn og adresse på jobcenter:

EAN nummer:

Navn på kontaktperson:

Mail:

Direkte telefonnummer:

Opstartsdato for samarbejde:

FlexFabrikken blev etableret i 2015 og vi har ansat mere end 
200 fleksjobbere siden opstarten. Vi tror på potentialet og at 
alle ønsker at arbejde – det er blot nødvendigt at finde de  
rette opgaver. Derfor lægger vi også gerne hovedet på  
blokken og garanterer jobs. Vi udlejer fleksjobbere eller  
rekrutterer dem direkte til vores kunder. Vi samarbejder  
allerede med en lang række jobcentre og ønsker kontinuerligt 
at udvikle nye jobmuligheder – og ikke mindst nye metoder, 
hvilket denne abonnementsløsning er et eksempel på. 


