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Arbejdsmiljø og udvikling
Til virksomheden
Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at fastholde arbejdskraft. I dette dokument
kan du få overblik over, hvilke tilbud der findes i ArbejdskraftAlliancen for din virksomhed og medarbejdere
inden for det psykiske arbejdsmiljø
Beskrivelserne er en kort introduktion, hvor du hurtigt og let kan få overblik over mulighederne.

Ønsker du nærmere dialog eller hjælp?
Kontakt mig

PROJEKTLEDER DENNIS THYSSEN
Jeg hjælper med at finde den rigtige løsning for din virksomhed.
Tlf.: 55 88 52 48
E-mail: dlt@naestvederhverv.dk
https://arbejdskraftalliancen.dk/
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FirmaPlus
FirmaPlus Næstved, Ravnstrupvej 33, 4684 Holmegaard
FirmaPlus er en landsdækkende HR- konsulent- virksomhed, som blev stiftet i 2010 af Hans Ussing. Virksomheden
består i dag af adskillige partnere fordelt over hele landet.
Vi har stor erfaring med og viden om 50+ aldersgruppen. Samtlige konsulenter repræsenterer målgruppen 50+ og har
personlig erfaring med at være midt i livet og jobsøgende.
I FirmaPlus opererer vi med et begreb ”FirmaPlus 50+ mindset”. Det betyder, at vi har fokus på, hvad der typisk rører
sig i et 50+ mindset i forbindelse med tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi skaber værdi for din virksomhed ved at
styrke både tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft med fokus på 50+. Det får de øvrige aldersgrupper
også glæde af.
50+ Fastholdelse:
Vi er blandt de første, som har udviklet projektet: ”55+ Fastholdelse og udvikling” og gennemført det for flere
virksomheder.
Projektet er et kursusforløb for ledere og deres 55+ medarbejdere. Projektet styrker medarbejdernes viden om dem
selv som 55+’ere. Det giver inspiration til at fastholde og udvikle sig på arbejdspladsen, så man bliver mere attraktiv nu
og i fremtiden. Desuden giver projektet både ledelse og medarbejdere større indsigt i deres kompetencer, så der
skabes mere arbejdsglæde og mindre stress på arbejdspladsen.
I FirmaPlus har vi fokus på at skabe bedre arbejdsforhold for 50+ og 55+ både som jobsøgende og på
arbejdspladserne, og tilbyder således.:
1.
2.
3.
4.

50+ Inspiration til Ledelsen om 50+’erne og 50+ Mindset
50+ Rekruttering – fastansættelse – projektansættelse og/eller interim
50+ og 55+ Fastholdelse og Udvikling – kurser for ledere og medarbejdere
55+ Visuel medarbejdersamtaler (MUS)

Læs mere: https://firmaplus.dk/55-fastholdelse-og-udvikling/
Kontakt:
FirmaPlus, Næstved
Ravnstrupvej 33
4684 Holmegaard

https://firmaplus.dk/virksomheder
Partnere:
Peter Bisgaard, 40 57 35 73, pb@firmaplus.dk
Partner, Mette Skov, 91 96 82 28, ms@firmaplus.dk
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Konsulenthuset Hartmanns
Brogade 9, 4700 Næstved
Hartmanns er et konsulenthus med fokus på ansættelse, udvikling og fastholdelse af medarbejdere.
Organisatorisk arbejdsmiljø får stadig større betydning for organisationers resultater, sammenhængskraft
og udvikling. Arbejdsmiljøet kan accelerere din afdelings- eller organisations udvikling og vækst. Tilsvarende
kan det hæmme udvikling og vækst.

Hartmanns’ konsulenter bistår med rådgivning i forbindelse med APV, undersøgelser af det psykiske
arbejdsmiljø, såvel som ved løsning af udfordringer indenfor:
•

Mobning og chikane

•

Arbejdsmængde og tidspres

•

Stress og sygefravær

•

Uklare krav i arbejdet

•

Indsatser til forbedring af det organisatoriske arbejdsmiljø og understøttelse af forandringer

For Hartmanns handler det bæredygtige arbejdsliv grundlæggende om at skabe et arbejdsmiljø, der sikrer
fremtidig vækst, innovation og effektivitet ved også at inddrage ledelse, medarbejdere og organisation.

Hartmanns er autoriseret arbejdsmiljørådgiver af Arbejdstilsynet indenfor psykosocialt arbejdsmiljø. Deres
erhvervspsykologer rådgiver bl.a. i komplekse arbejdsmiljøsager og påbudssager.
Kontakt dem for en uforpligtende dialog om, hvordan en målrettet indsats i det psykiske arbejdsmiljø kan
øge arbejdsglæden, work-life-balance og dermed bundlinjen i din organisation.

Kontakt Brogade 4700 Næstved +45 7020 0383 info@hartmanns.dk www.hartmanns.dk
Kontakt Sussie Rasmussen, Sales Relations Manager på sussie.rasmussen@hartmanns.dk eller 4121 1415

Om Hartmanns
Hartmanns er et nordisk konsulenthus i jobmarkedet med internationale partnerskaber over det meste af
verden, Hartmanns er grundlagt i 1996. Hvert år samarbejder de med 6.000 danske og internationale
organisationer og kommuner. De bygger bro mellem organisationer og kandidater, hvor målet er at skabe
flere vindere på arbejdsmarkedet. Hartmanns bygger relationer i organisationer, hvor målet er at skabe
trivsel, udvikling og produktivitet. De bygger veje ind i fremtidens arbejdsmarked med et mål om, at deres
samarbejdspartnere går kompetente og oplyste ind i de forandringer og transformationer, som er et vilkår.
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Krifa (Kristelig Fagbevægelse)
Næstved adresse: Ringstedgade 24, 4700 Næstved
Krifa er en tværfaglig organisation med hovedkontor i Aarhus og 15 afdelingskontorer over hele landet.
Krifa er med sine 200.000 medlemmer den fjerde største faglige organisation i Danmark.

God arbejdslyst er godt for forretningen – og bundlinjen. Det er vigtigt, at man er glad for at gå på arbejde,
for glade medarbejdere giver bedre resultater. Krifa vil skabe god arbejdslyst i lokale virksomheder.

Krifa kan hjælpe dig og din virksomhed med:
•

God arbejdslyst-kaffemøde: Krifa tilbyder din virksomhed et samarbejde om god arbejdslyst, hvor vi
med udgangspunkt i jeres konkrete arbejdslyst skræddersyr et forløb til at forbedre jeres arbejdslyst.
Tilbuddet gælder alle små (mindst 5 ansatte) og mellemstore virksomheder. Det er gratis. Kravet til
virksomheden er, at vi må fortælle, hvor vi kommer fra, og hvad vi kan tilbyde.

•

GAIS: GAIS er et digitalt værktøj, som helt konkret måler arbejdslysten og kan komme med forslag til,
hvordan I forbedrer arbejdslysten på arbejdspladsen. Tilbuddet gælder alle små (mindst 5 ansatte) og
mellemstore virksomheder. Det er gratis. Kravet til virksomheden er, at vi må fortælle, hvor vi kommer
fra, og hvad vi kan tilbyde.

•

MU-samtalen: En god MU-samtale udvikler både medarbejder og leder. Krifa har værktøjer og
vejledning, så virksomheden får mest ud af samtalen. Tilbuddet gælder alle små (mindst 5 ansatte) og
mellemstore virksomheder. Det er gratis. Kravet til virksomheden er, at vi må fortælle, hvor vi kommer
fra, og hvad vi kan tilbyde.

•

Erhvervsrådgivning: For mindre virksomheder med op til 9 ansatte kan Krifa hjælpe med alt det
juridiske – både ansættelseskontrakter, sygemeldinger og rådgivning. Hvis du overvejer at starte en
virksomhed, kan du gratis hente hjælp til en forretningsplan og diverse webinarer. Du kan læse mere på
følgende hjemmeside: https://krifa.dk/erhverv

Har du en virksomhed og har brug for erhvervsrådgivning, koster det et lille beløb om måneden, læs mere
på følgende hjemmeside: https://krifa.dk/erhverv/erhvervsraadgivning
Kontakt Krifa
Tlf. nr. 72 27 72 27 alle hverdage 7-20.
Du er også velkommen til at ringe direkte i tidsrummet 10.00-14.00 til:
Anna Pind, afdelingschef - anpi@krifa.dk - Tlf: 72277445 - Mobil: 40201205
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