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Endnu et godt år er gået

FACEBOOK.
Som der ovenfor er skrevet, så er Facebook det mest anvendte redskab i hverdagen. Ud over de mange
opslag der dagligt bliver lagt op på siden, som de mange følgere benytter i deres jobsøgning, så er
Facebook stedet, hvor der foregår rigtig meget kommunikation. Både unge der ønsker hjælp til jobsøgning,
arbejdsgivere der ønsker opslag på siden og andre der henvender sig med spørgsmål benytter sig af at
kommunikere gennem Facebook.

At de mange henvendelser bliver besvaret hurtigt, og langt de fleste henvendelser
imødekommes med det der efterspørges hjælp til, gør, at sidens følgere vokser uge for
uge. I oktober rundede siden 10.000 følgere, hvilket vi fejrede med en konkurrence, hvor
én af vores unge følgere vandt et gavekort på 300 kr. til Cityforeningen.

Facebook siden kan også anmeldes af følgerne. Her har siden fået flere 5 stjernede anmeldelser i 2017
som er medvirkende til, at siden har 4,2 stjerner ud af 5 mulige. Nedenfor er 4 anmeldelser fra
arbejdsgivere.

Disse 4 arbejdsgivere er fra hhv. Brødboxen, Esbjerg Caravan Center, Antons og Bilka, og har alle anmeldt
Facebook siden med 5 stjerner.

Endnu et godt år er gået
Den megen kontakt med arbejdsgiverne har også givet anledning til at benytte CRM en hel del. Al
kontakt bliver registreret og jeg er ved at være en rimelig habil bruger af systemet efterhånden, hvis jeg selv
skal sige det. Men det har været med stor hjælp fra Trine her fra huset, som i flere tilfælde har måtte udvise
stor tålmodighed. Det skyldes som ofte, at CRM ikke kan registrere kontakt via sociale medier og vi har derfor
måtte finde en brugbar løsning på dette, så alle mine virksomhedskontakter kan registreres.
Systemet er som sådan smart og let at registrere i, når det kommer til almindelige mails. Men da jeg både
har megen kontakt via Facebook og en ekstra mail indbakke for Fritidsjob indsatsen, som begge steder fra
skal registreres manuelt, så bliver der brugt en del tid på registrering. For jeg har også ved siden af CRM mine
egne lister, hvor jeg registrerer kontakt til unge, samt hvilke opslag der bliver lagt på Facebook.

Netop med baggrund i disse lister, kan jeg oplyse, at Facebooksiden i 2017 havde dette lagt op:

193 Links til fritidsjob, studiejob og elev/lærepladser fra andre forskellige jobportaler samt
184 stillingsannoncer til fritidsjob, studiejob og elev/lærepladser, som forskellige arbejdsgivere har bedt
om at få lagt på siden. Links kan jeg ikke lave opfølgning på, men det har jeg kunnet på stillingsannoncerne, hvilket også har resulteret i, at jeg med sikkerhed ved, at mindst 302 stillinger er blevet besat
ude i virksomhederne gennem stillingsannoncer på Facebook siden i 2017. Sidste år (2016) hjalp Fritidsjob
kommunens virksomheder med at besætte ca. 242 stillinger. Så en god stigning på dette område, og det
viser hvor godt et redskab Facebook er for både arbejdssøgende og virksomhederne.

JOBSØGNING.
Når nu vi er ved tallene, så har jeg i 2017 hjulpet 61 unge mennesker under 18 år med jobsøgning, hvor
mindst 35 er kommet i job. Resten er enten gået i uddannelse, og har på den baggrund valgt ikke at søge
job lige pt., ellers har de, efter de har fået hjælp, ikke været kontaktbare, og dermed har jeg ikke kunnet
følge op på om de er kommet i job eller ej. Enkelte er også startet i praktik. Samtidig er 16 unge kommet i
job som barnepiger. Jeg har et rigtig godt samarbejde med Pia Enemark omkring tilflyttere som søger
barnepiger, og i 2017 har 16 nye tilflytter familier fået hjælp til at finde barnepiger. Så selvom antallet af
unge der har fået individuel hjælp til jobsøgning, er faldet en smule i 2017, så er 51 unge hjulpet i job med
hjælp fra fritidsjob indsatsen i 2017. I 2016 var antallet 56 unge.
De flere opslåede stillinger på Facebook siden i 2017, kan have været med til at pejle de unge i de
retninger, hvor de ledige job har været, og dermed har der ikke været samme behov for hjælp til at blive
hjulpet på rette vej. En anden forklaring på nedgangen af individuel hjælp kan være, at der fra skolernes
og klubbernes side, ikke har været helt den samme efterspørgsel på oplæg som tidligere. Oplæg på skoler
og i klubber har altid givet en del henvendelser efterfølgende, fra unge som gerne ville have individuel
hjælp til jobsøgning. Men med et kommende samarbejde med den nye erhvervsplaymaker Anders
Mischorr-Boch, hvilket jeg glæder mig meget til, er det mit håb, at jeg via hans kontakter, kan komme mere
ud på skolerne i hele kommunen og lave oplæg for de unge mennesker. Det bør øge efterspørgslen på min
hjælp.
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Så i alt er der, sammenlignet med 2016, en lille nedgang i den individuelle hjælp til unge, svarende til 5
personer færre der er hjulpet i job i 2017 end i 2016, men til gengæld er aktiviteten på Facebook øget, og
dermed er der besat mindst 60 stillinger mere i 2017 end i 2016.
Der er også rigtig mange henvendelser fra udenlandske studerende, som enten allerede er i gang med
uddannelse her i Esbjerg eller som planlægger at flytte hertil for at studere. Dem henviser jeg til Jens Jørgen
Bjerg, som gør hvad han kan, for at hjælpe disse unge mennesker med at finde studiejobs.

FRITIDSJOB I UDSATTE BOLIGOMRÅDER
I juni 2017 startede Fritidsjob i Udsatte boligområder op i Esbjerg kommune. Jeg sidder hver 2. uge på
Bakkeskolen, Kvaglundskolen og Præstegårdsskolen, hvor unge har mulighed for at høre nærmere om
fritidsjob. Planen var at jeg også skulle være til stede i klubberne, men da det har været begrænset med
besøg af unge i klubberne, og de unge samtidig er nogle jeg møder på skolen, er ressourcerne blevet brugt
på individuelle forløb for de unge. Jeg har haft mange snakke med unge, om hvilke jobs de kan søge og
råde dem til konkrete virksomheder. Her har sparringen med Maja været vigtig, når hun har lavet jobopslag
på facebook. Dem har jeg kunnet givet videre til de unge jeg har mødt på skolerne.

Desværre har det været svært at få virksomhederne med på det direkte match, som var planen. Planen
at jeg skulle kunne formidle unge fritidsjobbere til virksomheder og så tilbyde råd og vejledning til
virksomhederne. Virksomhederne har været interesseret i selv at vælge blandt deres kandidater, hvorfor
indsatsen har gået på at gøre kandidaterne så stærke at de har fået jobs. I løbet af det sidste halve år har
jeg haft 62 individuelle forløb, hvoraf 19 har fået jobs og stadig har jobs i dag. Samtidig har samtalerne på
skolerne og de individuelle forløb ændret holdning hos en del af de unge fra især 7. og 8. klasserne i forhold
til avisruter. Især på Præstegårdsskolen er der blevet kamp om avisruterne, da de har fået en forståelse for,
at det kan bane vejen til det næste job. En del af de 62 unge har haft svært ved at overholde de aftaler
jeg har lavet med dem, så de individuelle forløb er blevet brugt til at klargøre de unge til et fritidsjob. Nogle
er blevet klar, mens andre er faldet fra. Men kendetegnende for dem der har fået jobs, er at de giver udtryk
for at de er blevet mere selvstændige, og ikke skal spørge deres forældre om lov til at købe i samme grad
som før.
Thor
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Thor og jeg har haft stor gavn af at sparre med hinanden og komme med ideer til hvordan vi kunne gøre
noget anderledes og dermed være til større gavn for de unge. At være to giver anledning til flere ideer,
andre måde at håndtere opgaverne på og ikke mindst at hjælpe hinanden. Det er til gavn for vores
daglige arbejde og de unge der skal hjælpe ud på arbejdsmarkedet.
Vi har også i forbindelse med projektet, fået opmærksomhed ude fra. Esbjerg Ugeavis var forbi for at høre
mere om projektet, og det kom der en ganske udmærket artikel ud af:
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Ud over julekort, er der også i 2017 lavet helt nye brochure om fritidsjob indsatsen, både til de unge og til
virksomhederne samt brochure om studiejob. Så alt imens de mange julekort er blevet delt ud, har jeg
været rundt på biblioteker, i sportshaller, svømmehaller og mange andre steder og hængt de nye
materialer op, hvor det har været muligt. Fritidsjob i Esbjerg Kommune skal gøres endnu mere synlig, og
det er jeg i gang med.

ÅRET 2018
Et nyt år giver anledning til nye tanker og tiltag. Jeg holder selvfølgelig godt fast i alt det der virker og
som gør en forskel for både de unge og virksomhederne, men derfor kan der godt blive plads til lidt nyt.
I 2018 er det tanken at jeg skal mere til Ribe og skabe endnu flere kontakter i virksomhederne, så der
kan etableres samarbejde med flest muligt. Derfor vil min base de næste mange onsdage være i
Projekthuset i Ribe, hvor jeg har en arbejdsstation og kan køre ud fra. Det vil kræve en større
tilgængelighed i området at få etableret nogle gode kontakter, men også at være synlig på skolerne hvor
de unge er.
Et andet nyt initiativ vil være, at jeg vil forsøge at finde artikler om fritidsjob på nettet, som kan lægges
op på Facebook siden. Der er af og til henvendelser ude fra omkring regler, løn og meget andet, hvor jeg
vil prøve at bruge siden til også at være mere oplysende.
Den 10. april drager jeg til København for at deltage i en konference omkring fritidsjob. En konference
som FRAK og Den A.P. Møllerske Støttefond har inviteret til, og glæder mig til at fortælle meget mere om
turen, næste gang jeg skriver et nyhedsbrev til jer.
Jeg vil gøre mit for at 2018 bliver et rigtig godt år og håber den succes Fritidsjob i Esbjerg Kommune
allerede har, bliver endnu større i løbet af 2018.
Mange hilsner
Maja Jeppesen
Fritidsjobkonsulent

