Jobcenter Vardes kerne-opgave er at sikre et godt jobmatch mellem
ledig arbejdskraft og virksomhedernes behov for arbejdskraft.
Den stigende mangel på arbejdskraft inden for stadigt flere brancher vil være en udfordring i 2018. Jobcenter Varde har i 2017
implementeret en model for ”God virksomhedsservice”, som skal være med til at modsvare denne udfordring.
Et fokusområde vil være videndeling om det lokale arbejdsmarked og de virksomheder, som er placeret i kommunen. Der skal således
sættes ind på at oplyse virksomhederne om mulighederne for at ansætte
”Substitutionsarbejdskraft”, ligesom det er vigtigt, at få registreret hvilke virksomheder, der er gode til hvilke målgrupper i den
beskæftigelsesrettede indsats eks. i forhold til rummelighed. En anden mulighed kunne være en bedre udnyttelse af perioder med
sæsonledighed.
Et fokusområde vil være det tværgående samarbejde for at imødegå mangelsituationer på arbejdsmarkedet. Et samarbejde med
kommunens erhvervsplaymaker vil være en del heraf, ligesom det er vigtigt at kombinere den viden, som de forskellige forvaltninger
sidder inde med.
Etablering af samarbejdsprojekt blandt offentlige og private virksomheder for at fremme de bedste metoder til at skabe rummelighed og
udbrede disse.
Tættere dialog og forventningsafstemning med virksomhederne omkring jobåbninger i forhold til etablering af konkrete matchprojekter,
herunder også dialog med ProVarde og uddannelsesinstitutionerne.
Jobcenter Varde har siden 2014 haft en god og effektiv formidlingsindsats, via en hot-line funktion. En funktion, som nu også indebærer
en formaliseret tværkommunal formidlingsindsats.
Hotline-funktionen vil i 2018 have intensivt fokus på formidling af job til seniorer (50+) samt jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Samarbejdet med a-kasserne om rådighed, gode cv’er og A, B,C job, vil være i fortsat fokus i 2018, så jobformidlingen og adgangen til
arbejdsmarkedet smiddiggøres, bl.a. via brancheskift og opkvalificering.
Sidst men ikke mindst vil der være fokus på at få de gode historier frem om hvad der sker på det lokale arbejdsmarked, såvel i forhold til
borgerdelen som den virksomhedsrettede del.

