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Hensigten med dette profilkatalog er at gøre ledige integrationsborgere i postnummer 9220 
let tilgængelig arbejdskraft for din virksomhed. I kataloget finder du en oversigt over 17 

arbejdsparate borgere og en beskrivelse af de kompetencer de tilbyder netop din 
virksomhed. 

   

  
   

Mød Aras. Aras er flygtning fra Syrien. For ca. 2 år siden blev Aras ansat ved 
entreprenørkoncernen Arkil. Læs mere om Aras og Arkils historie på side 6 og mød alle de 

spændende profiler som du og din virksomhed kan hjælpe ind på arbejdsmarkedet.  
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Hvorfor et Profilkatalog?   
Hensigten med dette Profilkatalog er at gøre ledige integrationsborgere i postnummer 9220 let 
tilgængelig arbejdskraft for din virksomhed. I kataloget finder du en oversigt over 17 
arbejdsparate borgere og en beskrivelse af de kompetencer de tilbyder netop din virksomhed.  
 
Profilkataloget udspringer af helhedsplanen Center for Samskabelse (herefter CfS), der er 
Himmerland Boligforenings helhedsplan i Aalborg Øst. Siden 2017 har Per Bang som tovholder på 
området ’Job og Beskæftigelse’, i regi af CfS, og i samarbejde med arbejdsgruppen, forsøgt at 
udvikle nye metoder til at få lokale borgere i lokale jobs. Arbejdsgruppen består af mennesker, 
der har en særlig interesse i, og viden om hvordan man får folk i job. Herunder får du en kort 
oversigt over arbejdsgruppen. 
   

  
Bagerst fra venstre: Sisse Gramstrup – CfS, Katrine Jacobsen Hasager - UU, Trine Skibelund - Hive:Five, Helle Glyø -
 Glyø Coaching, Berit Vistisen – Virksomhedsservice Aalborg, René Hald –Arkil. Forrest fra venstre: Lynge Jacobsen – AAB, Henrik 
Terp – Virksomhedsservice Aalborg, Christian Nicolaisen – Jobcenter Integration og Per Bang – CfS.  

   
Tidligere har arbejdsgruppen bl.a. stået for Jobbus og Jobbørs 9220, der rent fysisk har forsøgt at 
få ledige kandidater og virksomheder tættere på hinanden.  
Med profilkataloget får I som virksomhed serveret 17 kandidater, der er klar til at arbejde. Nogle 
kan arbejde få timer og andre fuldtid, - fælles for kandidaterne er, at det er borgere der har brug 
for lidt ekstra.  
Vi har forsøgt at gøre vejen til ansættelse så kort og overskuelig som muligt og vi håber at netop 
din virksomhed har lyst til at hjælpe én eller flere kandidater i arbejde.  
 
På side 8-25 finder du en oversigt over kandidaterne, som vi har valgt at inddele i kategorier efter 
deres kompetencer og erfaringer. Nogle kandidater vil gå igen under flere kategorier, hvilket 
fremgår under den enkelte kategori. Af hensyn til GDPR-regler kan vi ikke oplyse borgernes fulde 
navne, hvorfor de er tildelt et nummer.  
Så tag endelig et kig, og se om ikke din virksomhed kan gøre brug af en af disse borgere.  
Skulle der ikke være et match iblandt disse profiler, så tøv ikke med at tage kontakt, vi har flere 
kompetente kandidater i kandidatbanken.  
 
Falder én eller flere af kandidaterne i din interesse, så tag kontakt til virksomhedskonsulent Harry 
Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52. Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk  
Han vil tage kontakt til kandidatens virksomhedskonsulent, der vil sørge for det videre forløb.  
På side 5 findes en beskrivelse af processen fra profilkatalog til job. 
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I arbejdsgruppen arbejder vi specifikt ind i følgende fire af FN’s Verdensmål:  
 

                 
  

 Vi skal bare ha’ dem til at finde hinanden  
   
ErhvervsNetværk 9220 samler virksomheder og organisationer med erhvervsinteresser i 
postnummer 9220. Én af de ting vi forener kræfterne om, er lokalt socialt ansvar. I praksis betyder 
det, at vi sammen arbejder for at skabe lokale jobs til lokale borgere.  
   
Overordnet handler det selvfølgelig om at udvikle bydelen gennem attraktive rammer for 
virksomhederne. Men der er også det helt personlige aspekt i det – at den enkelte borger kommer 
i arbejde og oplever, at der er brug for ham eller hende. At man kan gøre en forskel, også selvom 
det ikke nødvendigvis er 37 timer om ugen.    
   
Det østlige Aalborg rummer bredden af samfundet – fra den højt specialiserede industriarbejder 
og den universitetsstuderende over taxachaufføren til den socialt udsatte. Der er brug for, at 
erhvervslivet favner alle og dermed altså også den, der har udfordringer, der gør, at 
vedkommende trives bedst i en begrænset ansættelse.   
   
Heldigvis er der mange virksomheder, der har brug for en eller flere medarbejdere til små job, der 
nytter. Og heldigvis er der mange dedikerede mennesker, der venter på at få den rette tilknytning 
til arbejdsmarkedet. Vi skal bare ha’ dem til at finde hinanden.  
   
Mette Schmidt  
Formand, ErhvervsNetværk 9220  
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Støtte til integrationsborgeren 
  
Når du frem til, at kandidaten er et godt match til de opgaver, som du har brug for at få løst, så 
kontakt til virksomhedskonsulent Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52. Eller på 
mail hjj-jobcenter@aalborg.dk. Sammen aftaler i forløb og opstart. 
 
   
Er du lidt i tvivl, om det er et godt match, så kan du tale med kandidaten og 
virksomhedskonsulenten om muligheden for at afprøve det i en kort indledende 
virksomhedspraktik. Varighed af virksomhedspraktikken er afhængig af, hvad og hvor meget, der 
skal afprøves i en virksomhedspraktik. En virksomhedspraktik kan maksimalt vare fire uger. I de 
fleste tilfælde begynder man med to uger for at vurdere, om det er et godt match. 
Virksomhedspraktikkens indhold og formål aftales med kandidaten og virksomhedskonsulenten, 
som følger op på aftalerne.  
   
Hvis der er behov for særlig støtte af kandidaten under opstart af virksomhedspraktik eller job, så 
skal det drøftes med virksomhedskonsulenten, om der er mulighed for at tilknytte en mentor for 
en periode.  
   
Hvis du ønsker at ansætte én af kandidaterne, så foregår det på lige fod med ansættelse af alle 
andre. Det er muligt at ansætte i helt ned til to timer om ugen. Der kan også være mulighed for at 
ansætte under IGU ordningen, hvis der er tale om en flygtning under 40 år, der har været i 
Danmark i maksimum 5 år. Du kan læse mere om ordningen her. 
  
http://sammenomintegration.dk/filer/faktaark/faktaark_integrationsuddannelse.pdf   
  
  
  
  
  
  
 
 

  

 OBS:  
 
Der er indhentet samtykke fra samtlige kandidater, og ingen oplysninger i profilkataloget er i strid 
med gældende GDPR-regler.  
 
Vi tager forbehold for trykfejl, og at betingelserne for kandidaternes status kan ændre sig 
undervejs. 
 

mailto:hjj-jobcenter@aalborg.dk
http://sammenomintegration.dk/filer/faktaark/faktaark_integrationsuddannelse.pdf


 

 

Lokale borgere i lokale jobs 

6 

 
Ved entreprenørkoncernen Arkil har de generelt gode erfaringer med at ansætte 
medarbejdere, som er kommet hertil som flygtninge. Dem de har ansat, er god og stabil 
arbejdskraft, de møder til tiden og udfører de opgaver de bliver sat til. Vi har talt med René 
Hald, der er afdelingsleder ved Arkil Nordjylland omkring deres erfaringer med at ansætte 
medarbejdere, som er kommet hertil som flygtninge. 
 
 
Samarbejde med Jobcentret  
Når man bliver ansat i Arkil, kræves det at 
man har kørekort, for at kunne møde på 
byggepladsen til tiden. Der har 
jobcenteret været en god 
samarbejdspartner, da de har mulighed for 
at hjælpe medarbejderen med økonomien, 
hvis der er lovning på en fastansættelse.  
Et andet sted hvor Jobcentret har været 
behjælpelige, har været med tolkebistand. 
Når man bliver ansat på en byggeplads, er 
der informationer om sikkerhed, der er 
vigtige at få formidlet korrekt, for at 
undgå farlige situationer. Også i 
forbindelse med jobopstart og hjælp til 
forståelse af arbejdstid regler mm. har 
tolkebistand været vigtigt.  
 
Sproget som barriere  
René fortæller at der kan være 
sprogbarrierer, men at det kan løses hvis 
man som virksomhed er tålmodig og åben 
og får den tolkebistand der er behov for. 
Derudover er der en del fagudtryk, som er 
svære at få styr på, inden man står med arbejdet i hånden. Oplevelsen har derfor også været, at 
det sproglige falder lige så stille på plads med tiden, og der skal gøres en indsats.  
Så længe arbejdsmoralen er god, så skal det andet nok komme.  
 
Gode erfaringer med kontaktpersons ordning  
”Ved Arkil er det kutyme, at alle nye ansatte kobles på en erfaren medarbejder. Det har vi valgt 
også at gøre med Aras og vores andre medarbejdere, som er kommet hertil som flygtninge. Det 
skaber tryghed, og det fungerer rigtig godt. Især hvis der er sprogbarrierer kan det være en fordel, 
at der er en fast kontakt, og nu hvor Aras er blevet så god, så kan han også hjælpe med tolkning 
og forståelsesudfordringer” fortæller René.  
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Arkils motivation  
Arkil har, som sagt, været rigtig glade for at ansætte medarbejdere, som er kommet hertil som 
flygtninge - det har været givende for alle. Men for Arkil har udsigten til at komme til at mangle 
dygtig arbejdskraft på sigt, også betydet noget. For i fremtiden kommer der til at mangle hænder 
i håndværksfagene. Arkil har erfaret, at de medarbejdere som de har valgt at tage ind, er rigtig 
dygtige til det håndværksmæssige og tit kommer de fra en anderledes håndværkskultur, hvor 
man ofte er generalist i stedet for specialist, hvilket giver dem en rigtig god forståelse af 
processer og for andre faggruppers arbejde.  
 
Lokale borgere i lokale jobs  
For Arkil er det vigtigt at tage et socialt ansvar. På flere tidligere projekter har de haft lokale 
borgere inde og arbejde på en opgave. Og det giver rigtig god mening at inddrage lokale.  
René Hald påpeger, at det er vigtigt for private og offentlige organisationer at forlange, at de  
virksomheder de hyrer ind til at løse blandt andet en byggeopgave, tager et socialt ansvar og 
ansætter lokale borgere i job og som lærlinge. Kun sådan kan man medvirke til, at få løst lokale 
udfordringer. 
  
 
 

  
 
 
 
René Hald er afdelingschef for Arkil A/S i Aalborg 
og bestyrelsesmedlem i Erhvervsnetværk 9220. Arkil går ind for at tage et 
socialt ansvar og bidrage lokalt til det samfund de er en del af, hvorfor 
denne arbejdsgruppes indsats også er af særlig interesse.  
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Kommunikation og administrativt arbejde 
  

5.   
Køn   Mand 

Født   1977  

Nationalitet   Grønland 

Sprog          
   

Engelsk - Øvet  
Kalaallisut – Begynder  
Flydende dansk. Gode faglige og personlige kompetencer  

Uddannelse og kurser  Handelsskolen i Grønland: Uddannet Salgsassistent i 1997.   

Erfaring fra Danmark              
   

Projektmedarbejder  
Praktik / Salgsassistent  
Bestyrelsesmedlem   

Erfaring fra hjemland  
   

Salgsassistent   
Arbejdsmand  
Natportier  
Bestyrelsesmedlem   
Langvarig erhvervserfaring.  
Primært butik, heriblandt IDÈ Møbler, JYSK, Imerco, 
Spar samt andre fødevarebutikker.  

Faglige Kvalifikationer  
   

Navision  
Lagerstyring og booking.  
Budget- og regnskabsstyring, kalkulation og kassebetjening.  
Omkostningsberegning, bogføring og afstemning.  
Indkøb, sortimentsvurdering og lagerstyring.  
Butiksdekorering, messedeltagelse og demonstrationsarbejde  
Kundebehovsvurdering og kundebetjening  
Lagerarbejde, logistik, lastning og  
leverandøropfølgning  
Varebestilling, varedisponering og vareeksponering  
Vin- og spiritusvejledning  
Salg i bagerbutik, supermarked og 
kiosk chokolade, delikatesse, frugt og grønt, ost, vin og øvrige 
levnedsmidler. Kolonial, isenkram, radio/TV og hårde hvidevarer  
Tekstudarbejdelse og tekstforfatning   

Profil  
   

Jeg er 41 år og født i Nuuk, Grønland 
med danske aner.  Som person er jeg udadvendt og har let til smil.  
Jeg ved at nogle situationer kan klares med lidt humor og et smil. Jeg er  
ikke bange for at stille krav til mig selv og mine omgivelser.  
Jeg er meget lærenem og fleksibel med hensyn til arbejdsopgaver og 
sætter pris på afveksling i arbejdsopgaver.   
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Jeg er vant til at omgås mennesker med forskellig baggrund, og har en  
god menneskeforståelse. Jeg har en del planlægningserfaring, 
da varerne i Grønland kom containervis.   
Jeg fortrækker at have orden omkring mig, da det får opgaverne til 
at glide nemmere. Jeg er ikke bange for at give en hjælpende hånd.   
I min fritid spiller jeg lidt hyggebold, hvis jeg da ikke lige nyder  
familien og/eller venner.  
Jeg er et meget socialt menneske. Nyder at snakke og ikke mindst at  
lytte.  
Jeg kan også godt lide at mødes med kollegaer udenfor arbejde,  
bare for at det 
hele ikke drejer sig om arbejde. Jeg håber, at ovenstående  
korte præsentation af min person har vakt interessenok til en personlig  
samtale, hvor vi kan se hinanden an.   

Arbejdstider  Praktik 25 t./ugen. Er lige sat op til 5 t./dag, med fri hver anden fredag.  

Skånehensyn  Vigtigt med løbende skift i siddende/  
stående arbejde.   

Søger/ønsker  Administrativt arbejde.   

Mobilitet  Tager bus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52. Eller på mail hhj-
jobcenter@aalborg.dk  
 

 



 

 

Lokale borgere i lokale jobs 

10 

7.  
Køn   Kvinde 

Født   1992  

Nationalitet   Marokko  

Sprog  
   

Arabisk – flydende  
Fransk – flydende  
Engelsk - øvet  
Dansk – øvet  

Uddannelse og kurser  MA i Professionel kommunikation fra Paris og har boet der i 5 år.  

Erfaring fra Danmark   Har været i praktikker i børnehaver  

Erfaring fra hjemland  
   

Har to masteruddannelser i professionel kommunikation fra Paris.  
Uddannelser, der er godkendt i Danmark.  
En del masteruddannelse fokuserede på rekruttering og foregik hos et stor
trekrutteringsfirma, hvor hun primært rekrutterede medarbejdere til  
firmaet.   

Faglige Kvalifikationer 
  

Besætningsrekruttering - Administration - It-
administration Kommunikation og sprog   
Samhandel  
Sprog og kulturforståelse  
Psykologi  

Arbejdstider  Hun har et lille barn på to år, der skal hentes og bringes.  
Arbejdstider indenfor almindelige institutionstider.  

Virksomheds-
konsulents vurdering  

Hun har en fantastisk udstråling, er utrolig lærenem og taler et fint dansk,  
selvom hun ikke er færdig med sin danskuddannelse. 
Vil rigtig gerne arbejde inden for sit område og er fuldt klar over,  
at det har betydning at hun ikke er endelig færdig med sin dansk-
uddannelse. Det er hun nok omkring jul.  
Det er vurderingen, at hun vil profitere af en kontaktperson med lyst til at 
hjælpe hende ind i virksomheden og guide lidt  

Søger/ønsker  Ordinært arbejde.  
Mulighed for IGU- Integrations Grund Uddannelse. Kombination af 
uddannelse og arbejde.   
Med IGU er der her en unik mulighed for at få en medarbejder med stærke 
kompetencer skræddersyet til netop jeres virksomhed.  

 
 
 
 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52.  
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk  
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Håndværk, pedel og gartner 
 

 3.  
Køn   Kvinde 

Født   1983  

Nationalitet   Grønland  

Sprog  
   

Grønlandsk - flydende  
Dansk – flydende  

Erfaring fra Danmark   Fabriksarbejder ved Royal Greenland i pakkeafdelingen.  
Er i praktik på lager, stopper 1.november.  

Erfaring fra hjemland  
   

Butiksmedhjælper  
Sanitetsmedarbejder i lufthavn  
Cafeteria medarbejder  

Faglige Kvalifikationer  
   

2 år på EUD  
Grundforløbet til klinikassistent  
Kørekort til lille bil  
Kassebetjening og kundebetjening  
Servering og visitering  
Kasseoptælling  
Sikkerheds- og kontrolvagt  
Fabriksarbejde  

Profil  
   

Er en god medarbejder  
Fleksibel og lærenem  
God til samarbejde  
Glad, venlig og rolig  

Arbejdstider  Har brug for fri om onsdagen de næste par måneder. Fuld tid.   

Virksomheds-
konsulents vurdering  

Vil meget gerne læse vvs-montøruddannelsen fra januar,  
og hun vil gerne i praktik, som muligvis kan blive til en vvs-
lærlingeplads. Jeg er også klar til lager arbejde samt fabriksarbejde  
med “pakke opgaver”.  

Skånehensyn  Allergi - kan derfor ikke arbejde med rengøring.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52.  
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk  
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10.  
Køn   Mand 

Født   1976  

Nationalitet   Iran  

Sprog  
   

Persisk – flydende  
Dansk – til husbehov, kan mere end han tror.  
Engelsk – Øvet   

Erfaring fra Danmark   Gartneriarbejder   

Erfaring fra hjemland  
   

Selvstændig, computer, reparation og salg  
Revisor  
Svejser  
Køleskabsreparatør  
Automekaniker   

Faglige Kvalifikationer  
   

Budgettering, kvalitetsstyring, bogføring, computer, svejsning manuelt,  
mekanik og auto.  

Profil  
   

Jeg har erfaring indenfor reparationer af elektriske ting samt svejsning.  
Har god talforståelse og har stået for regnskabet flere steder.  
Jeg er imødekommende, samarbejdsvillig, ansvarsfuld og møder altid til 
tiden.  
Jeg er interesseret i at lære nyt og er nysgerrig på verden.   

Jobønsker  Industribager, svejser, gartner, pedel og lign. Er åben for det meste.  

Arbejdstider  Fuldtid, kan arbejde aften.  

Mobilitet  Har kørekort og bil.  

Skånehensyn  Ingen tunge løft.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52.  
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk  
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 12.  
Køn  Mand 

Født   1984  

Nationalitet   Eritrea  

Sprog  
   

Dansk - Let øvet: Forståelse til normal samtale (langsom tale) og kan 
forstå opgaver og formål. Tolk ikke nødvendig  
Engelsk - Begynder  
Tigrigna – Flydende  

Erfaring fra Danmark  
   

Fabriksarbejder  
Landbrugsmedhjælper   

Erfaring fra hjemland   Landmand   

Faglige Kvalifikationer  
   

Rengøring  
Beplantning  
Gødning  
Plantekendskab  
Såning  
Vanding og pasning   

Profil  
   

Jeg er en 34-årig mand fra Eritrea, som kom til Danmark 2014.  
Jeg bor i Aalborg sammen med min kone og 4 børn.  
Det er vigtigt for mig at komme i arbejde. Jeg har tidligere arbejdet som  
landmand i Eritrea på min families gård.  
Jeg er smilende og imødekommende. 
I mit arbejde er jeg mødestabil, pligtopfyldende og hårdtarbejdende.  
Jeg er interesseret i arbejde som rengøringsassistent eller pakkeriarbejde, 
men er også interesseret i andre muligheder.   

Arbejdstider  Fuldtid mellem kl. 7-16  

Skånehensyn  Højre arm amputeret ved albuen, men er vant til arbejde trods sit 
handicap.  
Har brug for en succesoplevelse, da han ofte bliver valgt fra pga. Armen.  
Kan ikke løfte tunge kasser, men kan sagtens sortere.  

Søger/ønsker  4 ugers praktik, med mulighed for løntilskud, der kan lede til arbejde.  
Kan på sigt blive afklaret til flexjob.  

Mobilitet  Tager bus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52.  
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk  
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Butik 
 

 4.  
Køn   Kvinde 

Født   1971  

Nationalitet   Syrien  

Sprog  
   

Arabisk – flydende  
Dansk – taler godt dansk.  

Uddannelse og kurser  Uddannet ingeniørmedhjælper (treårig uddannelse i hjemlandet) indenfor 
teknik og teknologi.  

Erfaring fra Danmark  
   

Rengøring  
Vaskeri  

Erfaring fra hjemland   Ingeniørmedhjælper  

Faglige Kvalifikationer  
   

Rengøring  
Ingeniørmedhjælper  

Profil  
   

Jeg er god til at hjælpe andre mennesker, snakke, forstå og vejlede.  
Jeg er udadvendt, hjælpsom og præsentabel.  
Jeg vil meget gerne arbejde og have et job og en fremtid her i Danmark.  

Arbejdstider  12 timer nu, men kan hæves op til 20 timer. Er ved at blive udredt til 
flexjob.  

Virksomheds-
konsulents vurdering  

Kan få migræneanfald, som behandles med medicin og hun tager medicin 
for forhøjet blodtryk.  
Er velmedicineret.  
Hun vil gerne arbejde som butiksmedhjælper, køkkenmedhjælper eller  
rengøringsassistent.  

Skånehensyn  Kan ikke gøre rent på trapper. Ingen tunge løft.  

 
 
Se også følgende kandidater: 2, 3, 5, 11 og 14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52.  
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk  
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Kontor og reception 
 
15.  
Køn   Kvinde 

Født   1978  

Nationalitet   Har boet i Danmark siden barndommen.  

Sprog  
   

Dansk – Flydende  
Engelsk - Let øvet  
Tysk - Let øvet  
Arabisk – Flydende     
OBS!  Kan ikke bruge computer.  

Erfaring fra Danmark  
   

Frisørelev  
Køkkenmedhjælper   
Fabriksarbejder   
Butiksassistent  
Receptionist   

Faglige Kvalifikationer  
   

Kassebetjening og kundebetjening, butiksarbejde og kasseopgørelse 
Rengøring og køkkenarbejde  
Kundeservice og receptionistarbejde og telefonbetjening 
Fabriksarbejde    

Profil  
   

Jeg er imødekommende og venlig og god til at samarbejde med mine  
kolleger. Jeg er stabil og møder altid til tiden. Jeg er systematisk og går  
meget op i at gøre mit arbejde ordentligt. Jeg kan godt lide at prøve  
nye  
ting og at blive udfordret.  

Arbejdstider  Max. 3 timer om dagen med en ugentlig fridag. Med henblik på at øge 
til flere timer.  
Går til genoptræning efter skulderoperation.  

Virksomheds-
konsulents vurdering 

Sød og imødekommende.  
Har fine sociale kompetencer.  

Skånehensyn   Smerter i skulderen. Maks. 3 timer dagligt   
Sygemeldt pga. Operation i skulderen. Muligvis klar igen til oktober.  
Ingen tunge løft.  

Mål  Kontorarbejde/piccoline/receptionist. Små praktiske opgaver: vande 
blomster, tage telefoner, modtage kunder, gøre klar til møder etc.  
Tidsrum 9.00-15.00  
Udredes til fleksjob – mulighed for 13 ugers praktik, med mulighed for 
forlængelse.  

Mobilitet  Har kørekort og bil  

 
Se også følgende kandidater: 1 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52.  
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk  
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Omsorg 
  
6.  
Køn   Kvinde 

Født   1970  

Nationalitet   Somalia  

Sprog  
   

Somali – flydende  
Engelsk – begynder  
Dansk – rutineret  

Erfaring fra Danmark  
   

Køkkenmedhjælper  
Vaskeri  
Støttelærer  
Pædagogmedhjælper  
Familievejleder  
Frivillig bydelsmor  
Frivillig Lektie café  

Faglige Kvalifikationer  
   

Madlavning,   
Pædagogiske aktiviteter og børnepasning  
Støtte-kontaktperson   

Profil  Jeg er god til at hjælpe andre mennesker, snakke, forstå og vejlede. Jeg er 
udadvendt og hjælpsom.  

Arbejdstider  10 timer om ugen fordelt på 5 dage. Arbejdseffektiviteten er 50 procent 
lige nu.  
Søger praktikplads med udsigt til flexjob. Hvis det rigtige match dukker 
op, kan flexjob være på tale allerede efter 13 uger.  

Skånehensyn  Varierende arbejdsstillinger, ingen tunge løft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52.  
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk   
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 9.  
Køn   Kvinde 

Født   1998  

Nationalitet   Syrien  

Sprog  
   

Arabisk – flydende  
Kurdisk – flydende  
Dansk – nybegynder. Men har et stort ønske om at lære dansk. Har brug 
for tolk til det meste.   
Det kunne være en fordel med en der taler hendes sprog i virksomheden, 
der kan lave sidemandsoplæring.  
Jobcentret kan sende en sprogmentor/brobygger med ud den første 
dag. Mentoren har kendskab til arbejdsmarkedslovgivning mm. Og kan 
senere kontaktes ved behov.  

Erfaring fra Danmark   Køkken  

Erfaring fra hjemland  
   

I Syrien har hun arbejdet på forældrenes landbrug og passet børn. Hun 
vil gerne lære mere dansk, få arbejde og få sociale kontakter i Danmark.   

Faglige Kvalifikationer  
   

Madlavning,   
Børnepasning   

Profil  
   

Jeg er god til at hjælpe andre mennesker, snakke, forstå og vejlede. Jeg er 
udadvendt, hjælpsom og præsentabel. Jeg vil meget gerne arbejde og hav
eet job og en fremtid her i Danmark  

Arbejdstider  Fuldtid. Hun skal aflevere børn, da ægtefælle arbejder fra kl. 7. Kan møde 
kl. 8:00 alt efter afstand.   

Virksomheds-
konsulents vurdering  

Virker interesseret i at få en arbejdsmæssig fremtid i Danmark, men der 
kan opstå forståelsesmæssige udfordringer, hvilket kræver god og klar 
kommunikation mellem hende og arbejdsgiver.  

Muligheder/søger  IGU- Integrations Grund Uddannelse. Kombination af uddannelse og 
arbejde.   
Virksomheden får en stabil arbejdskraft i to år til overenskomstmæssige 
lønsatser (mindsteløn, elevsats) og borgeren sikres job og uddannelse.  
Ønsker job som pædagogmedhjælper eller i køkken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52. 
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk    
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17.  

Køn    Kvinde 

Født    1977  

Nationalitet    Grønlandsk  

Sprog    Kalaallisut - flydende  
Dansk – rutineret     

Uddannelse  Folkeskolens afgangseksamen i Nuuk.  

Erfaring fra Danmark  
    

Plejehjem - Omsorgsmedhjælper:  
Primært arbejde i køkkenet med at anrette mad og hjælpe ældre med at 
spise.  
Take-away restaurant, KafféFair og kantine - Køkkenmedhjælper:  
Madlavning, rengøring og opvask.  
  
Støtteperson for døve børn i vuggestue.  
Støtte/kontaktperson for unge forældre.  

Erfaring fra hjemland  
    

Pædagogmedhjælper i børnehaveklasse, børnehave samt på fritidshjem  
(8-12 år).  
Omsorgsmedhjælper på plejehjem  
Køkkenmedhjælper i lufthavn   

Faglige 
Kvalifikationer  
    

Kundebetjening  
Madanretning og servering  
Madlavning, forberedelse og håndtering af madvarer etc.  
Oprydning, opvask og rengøring  
Pædagogiske aktiviteter  
Omsorgsarbejde.  
Målgruppe: børn, unge, voksne og ældre, fysisk handicappede.  
Arbejdsområder: Institutioner, skole, dagcentre, hospitaler, dagcentre, 
hjemmepleje, hotel og restauration.   

Profil   
    

Jeg er en kvinde på 42 år. Jeg kommer oprindelig fra Grønland, men har 
boet i Danmark i 8 år. Jeg bor sammen med min datter på 18 år.  
Jeg er en glad og udadvendt kvinde, der altid er hjælpsom og energisk.   
I min fritid hygger jeg mig med min datter, min veninde og hendes tre 
børn. Jeg holder af at gå ture og være kreativ med blandt andet papirklip.   

Arbejdstid   25 timer om ugen  

Mobilitet  Tager bus  

 
Se også følgende kandidater: 1, 8 og 16 
 
 
 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52.  
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk  
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Lager, fabrik og slagteri 
  
2.  
Køn   Mand 

Født   1976  

Nationalitet   Sudan  

Sprog  
   

Afrikansk – Uspecificeret  
Arabisk – rutineret  
Dansk – let øvet  
Kan ikke læse og skrive   

Erfaring fra Danmark  
   

Landbrugsmedhjælper  
Butiksassistent  
Vaskeriassistent   

Erfaring fra hjemland  
   

Landbrugsmedhjælper  
Slagteriarbejder   

Faglig Kvalifikationer
  
   

Rengøring og oprydning  
Rituel slagtning, halal  
Kreaturslagtning  
Planteavl  
Butik  
Fabrik   

Profil  
   

Jeg søger arbejde inden for ufaglærte områder, rengøring eller vaskeri.  
Jeg er mødestabil, fleksibel og positiv.  
Jeg har erfaring som landmand og kan passe dyr. Jeg har slagtet får, geder
 og køer.   

Arbejdstider  Fuld tid. Mødetid fra kl. 7.30 fungerer bedst.  

Virksomheds-
konsulents vurdering 

Har erfaring fra slagtning og landbrug. Det er også inden for 
disse arbejdsområder han ser sig selv. 
Han har en arbejdsidentitet og vil meget gerne have et job. 
Han er efter seneste løntilskud (som ophørte før tid) vurderet aktivitets-
parat. Der vil derfor være noget afprøvning i form af en praktik med ham, 
og mentorstøtte i forbindelse med ansættelse vil være hensigtsmæssigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52.  
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk   
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Køkken og rengøring 
 

 1.  
Køn  Kvinde 

Født   1976  

Nationalitet   Irak  

Sprog  
   

Engelsk - Begynder  
Arabisk - Øvet  
Kurdisk – Flydende  
Dansk - Øvet: Forstår dansk 
ved normal samtale og kan forstå opgaver og formål  

Erfaring fra Danmark  
   

2020: Praktik hos frisør.  
Ellers ingen erhvervserfaring   
Afventer ny praktik   

Erfaring fra hjemland  
   

Har gået i folkeskole.  
Hjemmegående husmor.  

Faglig Kvalifikationer
  
   

Børnepasning  
Køkkenarbejde  
Frisørarbejde   

Arbejdstider  Kan maks. arbejde 3 timer dagligt og med en ugentlig fridag.  

Virksomheds-
konsulents vurdering 

Vil gerne arbejde, men har brug for trygge rammer. Virker åben.  

Mål  Eventuelt. frisøruddannelse  
Ellers ufaglært arbejde    
Udredes til flexjob 

Skånehensyn  Har brug for en kontaktperson på arbejdspladsen og gerne i en mindre 
virksomhed.  
Har brug for støtte og oplæring.  

Mobilitet  Har kørekort og bil.  

Ønsker/søger  Praktik, har ret til 13 uger med mulighed for forlængelse.  
Vil gerne hjælpe andre. Køkkenarbejder, klubmedhjælper. Rutineprægede 
opgaver.  
Vil gerne arbejde og skabe sin egen identitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52.  
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk  
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8.  
Køn   Kvinde 

Født   1984  

Nationalitet   Syrien  

Sprog  
   

Arabisk - flydende  
Dansk - Øvet   

Uddannelse og 
kurser  

Seks år i folkeskolen i Syrien  

Erfaring fra Danmark  
   

Kantine/køkken  
Rengøring  
Pædagogmedhjælper  

Faglig Kvalifikationer
  
   

Madlavning  
Rengøring  
Børnepasning  
Opvask og oprydning   

Profil  
   

Jeg er en stabil medarbejder både hvad angår mødetid og arbejdsopgaver.
Jeg er god husmor – god til at gøre rent. Jeg er nysgerrig og vil gerne lære  
nyt.   
Jeg arbejder meget på at lære det danske sprog bedre.  
Jeg er en åben, venlig og smilende person, 
der ønsker et arbejde her i Danmark.  

Arbejdstider  Søger 20 timer med mulighed for at gå op tid. 

Virksomheds- 
konsulents vurdering 

Hun fremstår kvik, engageret, humoristisk og kompenserer sprogligt med  
gestikuleren og mange følelsesudtryk - er let til tårer, såvel som til grin.   
Trods manglende erfaring og uddannelse fremstår hun motiveret, øver sig 
meget på danske udtryk. 
Hun virker selvstændig, men har også en god støtte i ægtefællen, hvis det  
skulle blive nødvendigt.   

Mobilitet  Tager bus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52.  
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk   
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 11.  
Køn   Kvinde 

Født   1985  

Nationalitet   Eritrea  

Sprog  
   

Tigrigna – flydende  
Engelsk – begynder  
Dansk – begynder.   
Men har et stort ønske om at lære dansk. Har brug for tolk til det meste.   
Det kunne være en fordel med en der taler hendes sprog i virksomheden, 
der kan lave sidemandsoplæring.  
Jobcentret kan sende en sprogmentor/brobygger med ud den første dag. 
Mentoren har kendskab til arbejdsmarkedslovgivning mm. Og kan senere 
kontaktes ved behov.   

Erfaring fra Danmark  
   

Rengøring i fitnesscenter og på kontor  
Bagerimedarbejder til pakkeopgaver  

Erfaring fra hjemland  
   

Tjener på restaurant i Eritrea:  
Servicering af kunder og servering af mad  
Opvask, oprydning og bordopdækning   

Faglige Kvalifikationer  
   

Rengøring  
Restaurant og madlavning  
Børnepasning  
Kundeservice  

Profil  
   

Jeg er en glad og imødekommende person. Jeg kan beskrive mig selv som  
en mødestabil medarbejder, og en som er nysgerrig på at lære noget nyt.  
Jeg kan godt lide at arbejde i grupper, men jeg er også god til at arbejde  
selvstændigt.  
I min fritid lytter jeg til musik og går ture med venner og  
familiemedlemmer.  

Arbejdstider  Fleksibel ift. Mødetider.  
Kan arbejde fuldtid.  
Færdig med sprogskole til november.  

Virksomheds-
konsulents vurdering  

Hun fremstår meget sympatisk, smilende, og har vist at hun er arbejdsom  
og i øvrigt meget motiveret for arbejde. 
Hun har klar forståelse for, at hun måske skal arbejde lidt mere med sit  
danske sprog før der kan blive løntimer, afhængig af opgavens 
kompleksitet. Ville kunne arbejde med rengøring allerede nu.  

Mobilitet  Kan tage bus. Vil gerne lære at cykle.  

Søger/ønsker  Rengøring, i bageri, butiksmedhjælper.  

 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52.  
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk   
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14.  
Køn   Kvinde 

Født   1971  

Nationalitet   Myanmar  

Sprog  
   

Dansk - Er udfordret på sprog: Kan forstå instruktion og løse gentagende 
opgaver, kræver for det meste tolk.  
Burmesisk – Flydende   

Erfaring fra Danmark  
   

Butiksmedhjælper  
Rengøringsassistent - bl.a. skole og hotel   
Plejehjemsmedhjælper  

Faglig Kvalifikationer
  
   

Kundebetjening  
Hotel  
Arbejdsområde, plejehjem  
Vareopstilling  
Målgruppe, ældre  
Opvask  
Rengøring  

Arbejdstider  Ordinært arbejde  
10 t./uge (rengøring på café. Mødetid fra 7.00-9.00)  
Yderligere timer. Kan arbejde i tidsrummet 7.00-17.00.  
Søger også rengøringsjob fuldtid alternativt 25-30 timer.  

Virksomheds-
konsulents vurdering 

Meget motiveret og fleksibel med arbejdstider.  
Arbejdsom og stabil. Imødekommende, sød, rar og velvillig.    

Mobilitet  Kører scooter  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52.  
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk   
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16.  
Køn  Kvinde 

Født  1967  

Nationalitet  Irak  

Sprog  Arabisk – flydende  
Dansk – taler godt dansk, har svært ved at læse og skrive dansk.  

Uddannelse og 
kurser  

AMU – 10 dages hygiejnekursus  

Erfaring fra Danmark  Butiksassistent:   
Rengøring, oprydning, pakke brød og fylde vare på hylder  
Lager og logistikmedarbejder:  
Pakkede kasser med ting til dyr, babypakker og andre pakkeopgaver 
Køkkenmedhjælper, Hjalp kok med diverse opgaver  
Madlavning og bordopdækning, samt opvask og rengøring  
Rengøringsassistent, Rengøring af lokaler, værelser, toiletter, gang, 
mødelokaler mm.   
Køkkenmedhjælper i børnehave: Vaske op og gøre rent  
Gøre rulleborde klar med madpakker  
Gøre frugt klar eller andet eftermiddagsmad  
Hjalp til som pædagogmedhjælper i vuggestuen ca. 1 time om dagen  
Pædagogmedhjælper:  Passede og aktiverede børn   

Uddannelse  Irak, Almindelig folkeskole – 10. klasseniveau   

Faglige 
kvalifikationer  

Rengøring  
Fødevarehåndtering og madlavning  
Pakkearbejde  
Børnepasning  

Profil  Jeg er lidt genert. Jeg tager meget ansvar både privat i hjemmet og på 
arbejde. Jeg er god til at planlægge og organisere. Jeg er en god mor for 
mine 3 drenge. Jeg er god til at samarbejde og tage ansvar for mine 
opgaver og sætter en ære i at løse mine opgaver tilfredsstillende.  

Arbejdstid  Kan møde kl. 8.00  
Kan arbejde op til 20 timer om ugen. På sigt måske 25 timer. Ordinært 
arbejde.  

Virksomhedskonsule
ntens kommentar  

Selvstændig og initiativrig hvis hun får præsenteret opgaven godt. Er 
selvkørende. Trives ved at gå på arbejde.  

Skånehensyn  Kan ikke gøre rent på trapper.  

Mobilitet  Kan tage bussen og er villig til at transportere sig.  

 
Se også følgende kandidater: 2, 4, 6, 9 og 17 
 
 
 
Ved interesse kontakt: Harry Jensen på tlf. nr. 99 31 58 39 / mobil 20 80 85 52.  
Eller på mail hhj-jobcenter@aalborg.dk  
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Det var så de 16 kandidater. Vi håber du har nydt læsningen og at du har fundet din nye 

medarbejder.  
Husk at uanset størrelsen på din virksomhed, kan du tage et socialt ansvar. Derfor vil vi slutte 
af med endnu en lille historie, som måske vil være en inspirationskilde til netop din 
virksomhed 
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Det er oplagt, at det er nemmere 

for store virksomheder at 

engagere sig i at skaffe små jobs, 

der nytter. Men der er mange 

eksempler på, at også mindre 

virksomheder påtager sig 

opgaven. En af dem er pbang++ 

Search & Selection, der siden 

2017 har haft Mark Gravesen 

ansat i fleksjob. Indehaver Per 

Bang fortæller:  

 

”Der er ofte opgaver, som jeg 

ikke har tilstrækkelige ressourcer 

til at løfte selv, men ikke helt nok til en medarbejder på fuld tid. Her er Mark den perfekte løsning, 

for som fleksjobber har han et begrænset antal timer, men bidrager ikke desto mindre med 

stærke kompetencer af stor betydning for min virksomhed.” 

 

En fleksjobansættelse tager hensyn til nedsat arbejdsevne grundet helbredsforhold, hvor 

opgaverne og arbejdstiderne bliver tilpasset, hvad medarbejderen kan klare.  

 

”Med baggrund i min uddannelse som erhvervsjurist har jeg hjulpet Per med GDPR-

implementering, ligesom jeg rådgiver små og mellemstore virksomheder inden for det, der er 

mine kompetenceområder. Desuden løser jeg både administrative og strategiske opgaver hos 

pbang++ Search & Selection og derigennem er jeg blandt andet blevet dybt involveret i drift og 

udvikling af ErhvervsNetværk 9220”, siger Mark Gravesen. 

 
 
 
Profilkataloget er udarbejdet af Center for Samskabelse, oktober 2020. 


