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”Vi hjælper mennesker med mennesker”
- og organisationer med udvikling
Medarbejderne er i dag den
vigtigste ressource i stort set
alle virksomheder.

Vores kompetencer
Stresshåndtering
Trivselsfremme
Sygefravær
Konfliktløsning
Personlig krise
Alkohol og misbrug
Psykologisk
kriseberedskab

Der er derfor altid god fornuft i
at arbejde med trivsel, udvikling
og motivation som en del af
virksomhedens
systematiske
arbejdsmiljøindsats.
Job og Trivsel har en stor
værktøjskasse af ydelser, der
hjælper virksomheder med at
sikre at medarbejderne, trives
og er mindre syge.

Men vi hjælper også når skade
er sket!
For eksempel i form af
psykologisk rådgivning eller
krisebehandling,
når
en
medarbejder har været udsat
for en voldsom hændelse,
stressbehandling - eller når
medarbejderne i en afdeling er
gået galt af hinanden.

En indsats for arbejdsmiljøet
bliver således også altid en
indsats for bundlinjen.

Bred erfaring
Job og Trivsel har mange års
erfaring
med
rådgivning,
vejledning og undervisning af
enkeltpersoner, teams og hele
arbejdspladser.

Job og Trivsel klæder virksomheder på til at forebygge og
håndterer bl.a. stress og højt
sygefravær.

Vi har både private og offentlige
virksomheder samt almennyttige
organisationer blandt vores
kunder.

Metoderne varierer og tilrettelægges efter opgavens
karakter samt kundens behov
og situation.
Vi kan blandt andet tilbyde:
 Trivselsundersøgelser
 Personaleudvikling
 Teamudvikling
 Procesledelse
 Uddannelse af nøglepersoner
 Supervision/ coaching
 Stressbehandling
 Psykologisk rådgivning
 Terapeutiske samtaler
Såfremt behovet rækker ud
over vores egne kompetenceområder, samarbejder vi med et
bredt og velfunderet netværk af
konsulenter.

Om Job og Trivsel
Job og Trivsel har siden 2004
været ejet og drevet af
socialrådgiver og psykoterapeut
Henrik Andersen.
Vi har til huse i Syddanske
Forskerparker i Sønderborg tæt ved hovedvej A8, hvor vi ud
over kontorfaciliteter råder
over gode kursus- og mødefaciliteter.
Gennem vores netværk har vi
også adgang til lokaler centralt i
Aabenraa.
Job og Trivsel har samarbejde
med en række virksomheder og
organisationer herunder:
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Erhvervenes Hus
Sundby Kolding
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Ellegårdvej 36
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