KONTOR &
ADMINISTRATION
HAR DIN VIRKSOMHED OGSÅ NOGLE FORSKELLIGE SMÅJOBS, SOM I MANGLER AT FÅ LØST?
DE KAN GØRE EN STOR FORSKEL
I de fleste virksomheder findes der forskellige småopgaver, der ligger og fylder langt nede på to-do-listen.
Selvom opgaverne måske ikke er verdens største – ja, så tager de alligevel tid, som kunne bruges på andre og vigtigere opgaver.
Et job, som måske syner af lidt, kan sagtens have stor værdi for andre. Særligt for personer, som har brug for at
komme tilbage på arbejdsmarkedet. For der er desværre mange på kanten af arbejdsmarkedet, som leder efter et job.
Et lille job. Få timer. En ny chance.
Det er ideen bag Skejby Rangers – at skabe nye muligheder for virksomheder, der gerne vil tage socialt ansvar og
samtidig har brug for at få løst nogle konkrete arbejdsopgaver.
Hvorfor skal du bruge Skejby Rangers?
O--- I får løst småopgaver og frigør ressourcer hos jeres faste medarbejdere.
O--- I kan få opgaverne løst, selv om der ikke er nok arbejde til en fuldtidsstilling
O--- I behøver ikke selv at ansætte
O--- I tager et socialt ansvar, som har et lokalt fingeraftryk, og som I kan bruge i jeres virksomhedsprofilering.
O--- I bidrager til at realisere FN’s verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.
O--- Fordi det giver mening og arbejdsglæde at få lov at hjælpe, har det som regel også altid en positiv effekt på
O--- trivslen i virksomheden.

WWW.SKEJBYRANGERS.DK

Den 1. januar 2021 åbner det nye bylivshus i Skejby, Ovartaci House, i den bygning,
der i dag huser Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Med sine mange forskellige tilbud og udfoldelsesmuligheder skal det bidrage til at
skabe mere liv & aktivitet i området og dermed gøre Skejby endnu mere attraktiv
og levende – både for de lokale beboere og for de lokale virksomheder og deres
medarbejdere.
Et af bylivshusets største aktiver bliver Museum Ovartaci. Det rummer en af Europas
største samlinger af l’Art Brut, dvs. kunst lavet af mennesker med psykiske lidelser,
bl.a. flere end 1.000 værker af Louis Marcussen alias Ovartaci, der var indlagt på
hospitalet i 56 år, og som er internationalt anerkendt for sine billeder og skulpturer m.v.
Et andet tilbud, som også kommer med bylivshuset, er Skejby Rangers - og det
kommer allerede i i 2019. Skejby Rangers er en socialøkonomisk virksomhed, som
udelukkende beskæftiger medarbejdere, der ellers har svært ved at få et job.
Skejby Rangers’ mission er at hjælpe de lokale virksomheder med forskellige
småopgaver, som enten ikke bliver løst eller fylder langt nede på en allerede travl
medarbejders to-do-liste. Selv om det ikke er store opgaver, tager de tid.
Tid, som kunne være brugt på vigtigere opgaver.
Skejby Rangers løser opgaver indenfor det administrative område. Det kan f.eks. være:

Kontorpiccolopgaver, f.eks:
O
Frokostanretning.
O
Serveringshjælp.
O
Lettere rengøring.
O
tømning af opvaskemaskine.
O
Rensning af kaffemaskine & køleskab.
O
Vanding af blomster.
O
Udprintning.
O
Makulering.
O
Oprydning & postafhentning.

Kontakt:
Stig Christensen
Incuba
Palle Juul-Jensens Boulevard 82
8200 Aarhus N
stch@fo-aarhus.dk
Tlf. 2020 7687

Andet administrativt arbejde, f.eks:
O
Bogføring.
O
Arkivering .
O
Telefonservice.
O
Registreringer.

