
FOA Randers har en lang tradition for 

at sikre medlemmerne kompetence-

udvikling og opkvalificering gennem 

rotationsforløb.  

Vi kan nu tilbyde at formidle kvalifice-

rede vikarer og vi har et rigtigt godt 

kendskab til, hvad der skal til for at 

give det rigtige match. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOA job og uddannelse består af: 

 

Britta W. Rasmussen Tlf. 4697 1936 

 

 

Kontakt  

 

FOA Job og uddannelse 

Tlf: 4697 1900 

Email: foajobranders@foa.dk 

Du kan læse mere på 

www.foa.dk/randers  



Kompetenceudvikling 

via jobrotation 
 

 

Fordele for arbejdspladsen ved 

jobrotation 
 

• Medarbejderne uddannes via en flek-

sibel ordning uden ekstra omkostnin-

ger i budgettet 

• Vikaren sikrer løsning af opgaven, 

mens medarbejderen uddannes 

• Arbejdspladsen får et bedre fremti-

digt rekrutteringsgrundlag 

 

 

FOA Job og Uddannelse tilbyder 
 

• Information om de muligheder, der 

eksisterer for at hente ekstern øko-

nomi til medarbejderens efteruddan-

nelse/kompetenceudvikling 

• At hjælpe med planlægning af jobro-

tation ved opkvalificering af medar-

bejdere – herunder rekruttering af 

vikarer  

• Hjælp til FOA medlemmer og arbejds-

giver med at udarbejde orlovsaftaler 

Jobformidling til 

vikariater og jobrotation 
 

 

Det er gratis, hurtigt og nemt 

 
 

• FOA job og uddannelse kan finde vikarer 

til længere og kortere vikariater 

• Spar udgiften til jobannoncen 

• Spar tid – vi kan hurtigt formidle kvalifi-

cerede jobsøgere  

• Udfyld din jobordre på FOA Randers 

hjemmeside og få formidlet kontakt på 

en måde, der passer dig 

 

 

Hvilke medarbejdere kan vi tilbyde? 
 

• Kvalificerede medlemmer af FOA inden 

for disse faggrupper: 

• Social- og sundhedshjælpere og social- 

og sundhedsassistenter 

• Pædagogmedhjælpere og pædagogiske 

assistenter 

• Serviceassistenter, køkkenpersonale og 

rengøringspersonale 

• Teknisk servicepersonale, f.eks. skole-

betjente og plejehjemspedeller 

Praktiske oplysninger/

sådan gør du 
 

 

Jobformidling 

 
 

Ønsker du hjælp med at formidle kon-

takt til kvalificerede vikarer, kan du ud-

fylde en beskrivelse af dit job via 

foa.dk/randers Job og Uddannelse eller 

du kan kontakte os pr. telefon eller via 

mail. 

 

 

 

 

 

Jobrotation 
 

Hvis du ønsker hjælp til kompetence-

udvikling af medarbejdere via orlovsaf-

taler og jobrotation, kan du kontakte os 

pr. telefon eller via mail.  

 

 

 


