
JOBRETTET FORLØB 
FOR TEGNSPROGSTALENDE 



Til dig i jobcentret, a-kassen og pensionskassen

Vores jobrettede forløb er individuelt 
tilpassede og består af rådgivning om 
arbejdsmarkedsmuligheder, kompensa-
tionsordninger og konkret hjælp til 
jobsøgning og udformning af ansøgning 
og CV. 

Vi kan hjælpe med praktiketablering 
samt opfølgning under evt. praktik. 

Hvad kan vi?
Castberggård er Danmarks eneste 
jobcenter, der arbejder målrettet med 
en aktiv beskæftigelsesindsats for døve.

Vi sikrer os, at borgeren er klædt bedst 
muligt på, i forhold til at få succes på 
den rette arbejdsplads og alt sammen 
foregår på borgerens modersmål; dansk 
tegnsprog. 

På Castberggård vil du altid møde 
tegnsprogstalende medarbejdere, hvor-
for der ikke er behov for tolkning før 
evt. praktik.  

Vi samarbejder med mange relevante 
instanser: Kommunikationscentre, hjæl- 
pemiddelcentre, døvekonsulenter, CFD 
og nøglepersoner. 

Varighed 
Forløbet planlægges ud fra individuelle 
hensyn og kan bevilliges fra 4-13 uger
alt efter mulighederne for borgernes
målgruppe i LAB. Der er ugentligt 
fremmøde på Castberggård indtil evt. 
praktik kan etableres. 

Under praktikken sikrer vi tæt opfølg-
ning, så både arbejdsgiver og borger er 
trygge og tilfredse med situationen.

På Castberggård vil du altid møde 
tegnsprogstalende medarbejdere, hvor-
for der ikke er behov for tolkning før 
evt. praktik. 

Pris
I 2021/2022 er prisen 1.995 kr. pr. uge 
eks. moms.

Kontakt os
Vi står altid til rådighed for en uforplig-
tende snak og giver gerne gratis råd og 
vejledning.  

Se kontaktoplysninger på bagsiden.

Facts om døve og arbejdsmarkedet
• Mange virksomheder og medarbejdere er usikre på døves kompetencer og   
 tør derfor ikke at træde ind i et samarbejde eller ansættelsesforhold. 

•  Dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen grammatik. Skriftlig      
 dansk er derfor danske døves andet sprog.  

•  Mange døve oplever lange ledighedsperioder og er overrepræsenterede 
 i ledighedsstatistikken.



Til dig, som er døv og ledig

Er du ledig eller sygemeldt? Så kan du 
via dit kommunale jobcenter komme 
i et forløb på Castberggård Job- og 
Udviklingscenter.

Hvem er vi?
Castberggård er Danmarks eneste 
jobcenter, der arbejder målrettet med 
en aktiv beskæftigelsesindsats for døve. 
Vi har et højt tegnsprogsniveau og et 
solidt kendskab til døve borgeres præ-
misser.  

Hvor er vi?
Castberggård Job og Udviklingscenter 
er landsdækkende. Vi har afdelinger i 
både Rødovre og Urlev syd for Horsens.

Hvad tilbyder vi? 
Vi taler med dig om dine muligheder 
for at komme i arbejde. Hvad skriver 
man i et CV, hvordan får man fortalt til 
en arbejdsgiver, at  
 
 
 
 
 

 

man har et handicap og hvilke skåne- 
behov samt kompensationsmuligheder 
vil der være i en konkret stilling. 

Kontakt os 
Vi står altid til rådighed for en uforplig-
tende snak og giver gerne gratis råd og 
vejledning.  

Se kontaktoplysninger på bagsiden. 



Tlf    76587317
Mail   jobcenter@cbg.dk
Web  www.cbg-job.dk

Kontakt: Sjælland 
Gunnekær 24, 2610 Rødovre 

Job og Udviklingskonsulent  
Judi Brok-Lauridsen
Sikker mail: jbh@cbg.dk 
Mobil: 2810 7986

Job- og Udviklingskonsulent  
Sanne Nielsen
Sikker mail: sn@cbg.dk 
Mobil: 2893 2570

Kontakt: Jylland og Fyn 
Østerskovvej 1, Urlev, 8722 Hedensted

Job og Udviklingskonsulent 
Michael Olesen
Sikker mail: mo@cbg.dk 
Mobil: 2677 0508 (kun sms)

Job og Udviklingskonsulent  
Merethe Fuder Rasmussen
Sikker mail: mr@cbg.dk 
Mobil: 5219 0610 

Læs mere på www.cbg-job.dk


