
JOB OG HØRELSE
For dig  i  den erhver vsak t ive a lder,  der  har  problemer
med nedsat  høre lse ,  t inni tus  e l ler  lydfø lsomhed 



Oplever du, at høretab, tinnitus, lyd-
følsomhed eller lignende spænder ben 
for dit arbejdsliv? 

Så kan du få rådgivning og vejledning 
på Castberggård Job- og Udviklings-
center. Et landsdækkende jobcenter 
med et højt hørefagligt niveau.

Vi har en permanent puljebevilling fra 
Beskæftigelsesministeriet og kan der-
for tilbyde gratis rådgivning til vores 
målgruppe - personer med høretab og 
lignende udfordringer.

Rådgivning 
Vi tilbyder bl.a. rådgivning om...

...problematikker om job og hørelse:
- Hvordan kan jeg blive bedre til at 
følge med i møder og efter- 
uddannelse?
- Hvordan sikrer jeg mig, at jeg har 
hørt beskeder? 

...forholdene på arbejdspladsen:
- Hvordan beholder jeg mit job?
- Hvordan får jeg mine kolleger til at 
forstå og tage hensyn? 

...arbejdsskift og arbejdsopgaver: 
- Hvilke arbejdsopgaver kan jeg udføre 
med den nedsatte hørelse?
- Hvordan skal jeg skrive CV og oplyse 
ny arbejdsgiver om hørelsen?

...andre problemer:
- Hvorfor bliver jeg så nemt træt?
- Er der nogle hjælpemidler til hørel-
sen, der kan gavne mig?
- Er der muligheder i lovgivningen, jeg 
kan bruge?

Oplysning på arbejdspladsen
Vi kommer gerne ud på arbejdsplad-
sen og fortæller om, hvordan man der 
bedst kan afhjælpe problemer. 

Vi giver lydeksempler på, hvordan en 
hørenedsættelse kan lyde, vi giver an-
ledning til, at du og dine kolleger kan 
tale sammen og finde ud af, hvad der 
fungerer godt og skidt. 

Rådgivning til erhvervsaktive med høretab



Vi tager gerne med til møder på 
jobcentret for at forklare, hvordan et 
høretab kan påvirke arbejdslivet, og 
hvilke dele af lovgivningen, der kan 
være en fordel for dig og din arbejds-
situation.

Tale med andre
Det er vores erfaring, at mange har 
stort udbytte af at tale med andre i 
samme situation og få mere viden om 
hørelse og arbejde. 

Derfor tilbyder vi kurser for erhvervs-
aktive i vores to afdelinger, som er 
beliggende i Rødovre og Urlev mellem 
Horsens og Vejle.

Er du sygemeldt?
Er du sygemeldt i længere tid, 
vil vi gerne være med til at se på 
muligheder for at komme tilbage til 
arbejdsmarkedet. Vi deltager også 
gerne i ’muligheds-samtaler’ eller 
opfølgningssamtaler på jobcentret. 

Er du uden arbejde?
Vi vil gerne tale med dig om 
mulighederne for at komme ind på 
arbejdsmarkedet igen og om, hvordan 
du bedst gør det. 

Hvad skriver man i et CV? Hvad siger 
man om et høretab osv.? Sammen 
kortlægger vi dine kompetencer og 
ønsker og ser på, hvad der er realistisk.

Vi samarbejder
Vi samarbejder med mange relevante 
instanser: kommunikationscentre, 
hjælpemiddelcentre, fabrikanter af  
høreapparater og høretekniske 
hjælpemidler, akustikere, jobcentre, 
nøglepersoner og specialkonsulenter.

Er tingene ikke til at overskue?
Ring eller mail for en samtale. Find 
kontaktinformationer nederst på 
denne side. Til en evt. samtale skal 
du medbrine en kopi af din seneste 
hørekurve, hvis du har en. 

Kontakt
Vibeke Møller
Gunnekær 24 
2610 Rødovre    
Tlf: 2425 7806
Mail: vm@cbg.dk

 
                                  
                                 
Mail: jf@cbg.dk

Joakim Fruerlund
Østerskovvej 1, Urlev
8722 Hedensted
Tlf: 2940 5285
Mail: jf@cbg.dk



På Castberggård Job- og Udviklingscenter har vi mere end 25 års erfaring med 
gruppen af personer med høretab. Vi samarbejder med kommunale jobcentre, 
kommunikationscentre og virksomheder.

Castberggård Job- og Udviklingscenter har en fast bevilling fra Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering. Læs mere på www.cbgjob.dk


