
Mangler din 
virksomhed 
arbejdskraft?
Knæk koden hjælper unge mennesker, der mangler 

rollemodeller og netværk, med at få et fritidsjob og 

finde fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Projektet lærer de unge at knække de sociale og 

kulturelle koder på arbejdsmarkedet. Det giver dem 

stabile forbilleder i virksomhederne og lærer dem 

om de skjulte, utalte koder, der er i vores kultur og på 

arbejdspladsen. 

Hvordan kan du hjælpe?

Din virksomhed kan være med til at knække koden 

og sikre, at de unge mennesker får hjælp, vejledning 

og de samme vilkår som andre unge. Det vil betyde, 

at de får mulighed for at realisere deres drømme og 

samtidig blive en del af den fremtidige arbejdskraft i 

Danmark.

Hvem er de unge?

De unge, der er i vores målgruppe, befinder sig på 

8. – 10. klassetrin. Det kan også være unge på FGU, 

erhvervsuddannelserne eller 1. G.

De er fra 15 til 17 år og mangler rollemodeller i forhold 

til arbejdsidentitet. De har IKKE misbrugsproblemer 

eller diagnoser, som står i vejen for et fritidsjob. 

Konkret hjælper projektet de unge med at forstå:

• hvordan de begår sig på en arbejdsplads

• forventninger og regler på en arbejdsplads

• hvordan de præsenterer sig selv i en jobsamtale

• hvordan de skaber relationer og et godt kollegaskab

• hvorfor en tydelig kommunikation er vigtig

• alt omkring CV og jobansøgninger 

Hvem er vi?

Projektet Knæk koden gennemføres af den social-

økonomiske virksomhed Integrations-Portalen ApS 

i tæt samarbejde med Vejle Erhverv, Business Vejle, 

erhvervslivet og virksomheder i nogle af Danmarks 

største erhvervsnetværk. 

Vi har en direkte kontakt til skole-, fritids- og social-

forvaltningen.  

Vores ambition er, at projektet kan give inspi-

ration til en fremtidig erhvervspolitik båret af 

en viden om samarbejde med erhvervslivet, 

forståelse af den unge og jobskabelse for de unge 

i målgruppen.  

Knæk koden vil gøre vejen til arbejdskraft lettere 

for dig og din virksomhed.

Er du nysgerrig og vil vide mere om, hvordan du kan 

tage et socialt ansvar og hjælpe et ungt menneske i 

gang med et fritidsjob?

Kontakt os på tlf. 2011 4113

www.integrations-portalen.dk

PROJEKTET ER STØTTET AF

FR
IT

IDSJOB TIL UNGE

Knæk 
koden

Har du arbejdsopgaver til et ungt menneske mellem 15 og 17 år? 




