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Virksomheder sparer på gaver og godgørenhed 

- Medarbejdere vil gerne bidrage selv 
 

 

 

Mens krisen kradser yder mange en ekstra indsats med frivilligt arbejde: 

Over 300 har meldt sig som frivillige jobvejledere. 
 

Op til jul smækkede mange virksomheder tegnebogen i eller skar ned på bidrag til velgørende 

formål. Til gengæld er mange medarbejdere klar til at yde et personligt bidrag – over 300 

personer har meldt sig til Jobvejleder-projektet, hvor frivillige hjælper jobsøgende med CV, 

ansøgninger og netværkskontakter. 

 

”Alle mærker krisen”, siger Kaare Danielsen fra Jobindex, der er initiativtager til projektet: 

”Men samtidig med at mange virksomheder har haft sparekniven fremme og skåret i bidrag til 

hjælpeorganisationer, velgørenhed, firmajulegaver og fryns, er danskerne altså gavmilde med 

at dele ud af deres tid og viden”, fortæller han. 

 

Projektet med frivillige jobvejledere blev startet i begyndelsen af oktober, og siden er 

tilmeldingerne strømmet ind. Lige før jul kunne Kaare Danielsen konstatere, at hele 325 har 

meldt sig.  

 

”Det er det hele værd” 

”Den dér situation, hvor man står og ikke har noget job, den er ikke rar - man tør jo næsten 

ikke spørge sine venner om hjælp. Derfor vil jeg gerne hjælpe og gøre en forskel, hvor jeg 

kan”, siger Thorbjörn Bache, der er en af de frivillige jobvejledere. Til daglig har han 

fuldtidsjob i Microsoft og læser HD på Copenhagen Business School.  

 

Det frivillige arbejde bidrager også positivt til Thorbjörns egen hverdag: ”Én ting er at få 

anerkendelse og goodwill i de job, man selv har. Men det er noget helt andet at hjælpe et 

menneske til et nyt job. Det er en helt fantastisk følelse og det hele værd”, siger han. 

 

Rigtigt mange synes som Thorbjörn og stiller deres ressourcer til rådighed for andre. 

 

Sådan virker Jobvejleder-projektet 

Den frivillige arbejdskraft er sat i system på internettet. Man finder sin vejleder ved at logge 

ind som jobsøgende på Jobindex, hvor man kan vælge mellem flere hundrede jobvejledere. 

Det giver mulighed for at vælge vejleder ud fra egne behov – fx fra den branche man ønsker 

job i eller fra samme geografiske område. 

 

Når man har valgt sin jobvejleder modtager man en mail med kontaktoplysninger. Man sender 

derefter sit CV og seneste ansøgninger til jobvejlederen og vejledningen kan begynde. Nogle 

vejleder over mail eller telefon, mens andre mødes face-to-face.   

 

Et anderledes initiativ 

”Der er dobbelt så mange ledige som for et par år siden, og vi syntes der var så mange 

ressourcer derude, som kunne komme i spil – masser af folk med netværk og praktisk erfaring 

med at ansætte eller jobsøgning. Vi har forsøgt at koble ledige med dem, der gerne vil hjælpe 

på frivillig og ulønnet basis, og det er lykkedes over al forventning”, slutter Kaare Danielsen. 

 

Ydereligere oplysninger:  

Kontakt: Kaare Danielsen, direktør Jobindex A/S 

mobil 20 73 50 10, mail kaare@jobindex.dk 

 

http://www.jobindex.dk/cms/jobvejleder (bliv frivillig jobvejleder) 

http://www.jobindex.dk/cms/jobvejledning (hjælp til jobsøgende) 

 

http://www.jobindex.dk/cms/jobvejleder
http://www.jobindex.dk/cms/jobvejledning

