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Skejby Rangers gør jeres arbejds- og hverdag
nemmere. Hvilke service- og småopgaver kan det
nye korps løse for jeres virksomhed?
Skejby Rangers er JERES serviceenhed
1. januar 2021 åbner det nye socialøkonomiske bylivshus
i Skejby. Bylivshuset overtager bygningen, der i dag huser
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Allerede fra foråret
2019 vil Skejby Rangers – et korps af medarbejdere der løser
serviceopgaver i Skejby – være til stede i området. Vi vil gerne
have jeres input til småopgaver, så korpset bliver en uundværlig
serviceenhed for de erhvervsdrivende i Skejby.
Vi vil gerne mødes med en repræsentant fra jeres organisation,
fx fra facility, HR eller anden administration, for at præsentere
tanken bag korpset og spørge ind til jeres behov.

Fortæl os om JERES behov
Korpset bliver tilknyttet bylivshuset på Olof Palmes Allé, men
yder service over hele Business Park Skejby. Vi har masser af
idéer til services, men glæder os til at høre erhvervslivets ønsker.
Vi vil meget gerne spørge ind til, hvilke behov jeres organisation
har. Hvis vi må bruge en halv time af jeres tid til at hente inspiration til et idékatalog, kan vi etablere et fantastisk Skejby Rangers
korps til glæde for hele erhvervslivet i Business Park Skejby.
Hvilke opgaver og aktiviteter kan I se en mening i at få korpset til
at løse, så det gør jeres arbejds- og hverdag lettere?

Korpsets opgaver i Business Park Skejby
Korpset skal fra foråret 2019 udføre en række serviceopgaver over hele Business Park Skejby. Fx bilvask, street
coffee, planteservice indenfor og udenfor, vask og rens,
tilrettelæggelse og afholdelse af lokale events som f.eks.
julemarked, udstillinger og pop-op arrangementer. Priserne
for korpsets services vil være særdeles konkurrencedygtige.

Sådan fungerer
Skejby Rangers
Korpsets opgaver i bylivshuset
Korpset skal fra 2021 udføre en række
serviceopgaver i bylivshuset, når det åbner.
Fx drift af café- og restaurant, catering,
facilitering af møder og konferencer, ugentlig fællesspisning, drift af åbne værkstedsfaciliteter, afvikling af frivillige aktiviteter og
lokale arrangementer.
Læs mere om det kommende bylivshus
på businessparkskejby.dk/bylivshus
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Få løst småopgaver i jeres virksomhed
Alle virksomheder har småopgaver inden for
service eller administration, der ofte ikke
bliver løst pga. travlhed hos de fuldtidsansatte. Småopgaverne kan dog udgøre et
meningsfyldt job for mennesker, der ikke kan
klare en fuldtidsstilling. En ansættelse på fx
5-10 timer om ugen kan være af stor værdi
for både virksomheden og den ansatte.
I får løst jeres småopgaver og frigjort ressourcer, samtidig med at I udviser socialt
ansvar. Den ansatte får et meningsfyldt job
og er del af en arbejdsplads. FO-Aarhus
formidler arbejdskraften og klarer alt papirarbejdet, så I kun skal fokusere på de opgaver,
som I ønsker løst.

