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Fremtid

Ankomst - i øjeblikket kommer ukrainske flygtninge til Struer Kommune, 
og vi er klar til at tage imod og hjælpe dem, så de kan skabe en god og 
tryg hverdag. En vigtig del af en god og tryg hverdag vil for mange også 
omfatte et job, så hvis din virksomhed kan hjælpe med et job, er du 
meget velkommen til at kontakte virksomhedsservice.

Virksomhedsservice kan skabe et godt 
match mellem din virksomheds behov 
for arbejdskraft og de kompetencer 
Ukrainerne har.

Afdækning af kompetencer iværksættes 
således ukrainere med relevante 
uddannelser kan blive synlige for 
arbejdsmarkedet. 

OBS - vær som virksomhed opmærksom på, at 
I kan udarbejde en ansættelseskontrakt, men 
at ukrainerne skal søge og have modtaget 
opholdstilladelse, inden de kan begynde at 
arbejde.

Tilbud om kendskab til det danske arbejdsmarked via digitalt kursus på ukrainsk ved vores 

samarbejdspartner Candeno, der giver en introduktion til det danske arbejdsmarked. Tilbuddet 

understøtter, at deltagerne får indsigt, bliver inspireret og sigter mod, at få et CV på engelsk.

Jobklub for Ukrainere: Vi iværksætter holdforløb med introduktion til det danske 

arbejdsmarked, hjælp til CV, efteruddannelse og ikke mindst sociale spilleregler ift. at indgå på 

det danske arbejdsmarked i alt fra jobsamtale til reel ansættelse.

Tolkebistand - når du ansætter en 

ukrainer vil Struer Kommune være 

behjælpelig med at formidle kontakten 

til tolkebistand, for at understøtte en 

god og tryg opstart hos dig som 

arbejdsgiver, hvorigennem 

sprogbarrierer nedbrydes.

Ophold og Arbejde - Et bredt flertal i 
Folketinget har vedtaget en særlov, som skal 
sikre, at personer, der er fordrevet fra Ukraine, 
hurtigst muligt får et midlertidigt 
opholdsgrundlag i Danmark.
Det betyder bl.a., at de ikke behøver at søge om 
asyl for at få opholdstilladelse, og dermed kan 
de hurtigt få adgang til det danske 
arbejdsmarked.

Virksomhedsservice 
tlf.: 96 63 00 10 / 22 44 02 59

e-mail.: randike@struer.dk

Mere info findes her: det kan de læse mere 
om på www.nyidanmark.dk og her på 
hjemmesiden kan du læse mere om den 
generelle Ukraineindsats i Struer Kommune.
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