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Har du lyst til at blive partner i FirmaPlus  
og gøre en forskel for 50+’erne? 

 
Hvem er FirmaPlus? 
Vi er en konsulentvirksomhed med fokus på 50+’ere. Vi har specialiseret os i at hjælpe aktive 50+ 
jobsøgende og jobskiftende i job. Samtidig finder vi virksomhederne til vores jobsøgende 50+´ere og 
matcher parterne. 
 
Hvorfor har vi behov for flere partnere? 
Vi arbejder på at brede FirmaPlus ud over hele landet. Derfor har vi brug for flere entusiastiske og 
passionerede partnere, som brænder for at være selvstændige, og som samtidig ønsker at blive en del af 
vores team og koncept med faglig og social sparring.   
 
Hvordan kan du blive partner i FirmaPlus? 
Det kan du ved at byde ind med dine kompetencer og følge op med FirmaPlus. Vi vælger kun efter 
personlighed, faglighed og passion. Hvis du passer ind i vores team og koncept, kan vi tilbyde dig 
partnerskab. 
 
Partnerskab er betinget af certificering. Certificering opnås ved at følge et to-dagscertificeringskursus, som 
afholdes af Hans Ussing, virksomhedsleder og partner i FirmaPlus. 
Efter din certificering får du en mentor, som i en periode hjælper dig med at finde dig til rette, at gøre brug af 
værktøjer og IT og opbygge erfaring m.m. I begyndelsen vil det udfylde en del dit daglige arbejde. 
 
Hvem er vores kunder? 
Vi får bl.a. kunder via de sociale medier og via mund -til- mund- metoden. Desuden samarbejder vi med de 
lokale jobcentre og A-kasser, hvorfra vi modtager kvalificerede jobsøgende. De henviste kandidater 
gennemfører herefter ét af vores 50+ sparringsforløb, så de bliver klar til det næste job. 
Vi samarbejder også med virksomheder, små som store. Samarbejdet betyder, at virksomhederne er åbne 
både for at ansætte og rekruttere 50+ kandidater.  
    
Hvordan ser fremtiden ud? 
Ifølge den demografiske udvikling ved vi, at der fremover bliver brug for endnu flere kvalificerede 
medarbejdere. Mange ældre går på pension, og der er for få unge til at tage over efter de ældre. Derfor er 
der et stort behov for at gøre virksomhederne mere attraktive, så de kan tiltrække og fastholde alle 
aldersgrupper, ikke mindst 50+’ere, som bliver de store årgange mange år frem. 
Derfor vi ser mange og store muligheder i de næste mange år.   
 
Hvordan vil vi etablere os rundt om i landet? 
Vi vil oprette kontorer og baser dér, hvor der er behov, men den geografiske placering bestemmes også af 
partnerens bopæl og kontormuligheder. Det betyder, at du kan som selvstændig kan være med til at starte 
FirmaPlus i dit lokalområde. 
 
Hvad skal der til for at starte egen FirmaPlus virksomhed?  
Du starter egen virksomhed helt uden etableringsomkostninger. Men du betaler et fradragsberettiget gebyr 
pr. kvartal. Gebyret dækker bl.a. FirmaPlus´ omkostninger til certificering, marketingsmateriale, IT, ansvars- 
og sundhedsforsikring, administration samt markedsføring, herunder hjemmesiden. Samtidig er der mulighed 
for særlige storkunde-rabatordninger på indkøb til driften af din virksomhed.  
 
Hvordan tjener du til dagen og vejen? 
Vi har udarbejdet en attraktiv partnerkontrakt, hvorefter partneren tildeles en stor andel af egen omsætning. 
Indtjeningen baserer sig udelukkende på provision. Og provisionsafregningen giver gode muligheder for at 
skabe en god indkomst, helt uden limit. Du er med andre ord ”din egen lykkes smed”. 
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Hvor længe kan jeg arbejde i FirmaPlus? 
Vi har ingen pensionsalder, så hér kan alle arbejde lige så længe helbredet holder. Alle har en 
sundhedsforsikring, så ved sygdom eller ulykke er du sikret hurtig behandling, så du hurtig kan genoptage 
arbejdet. Der er mulighed for at arbejde fuldtid eller deltid, alt efter ønske og opgavernes omfang. Vi gør altid 
dét, vi er bedst til ud fra personlige og faglige kvalifikationer.   
 
Hvordan kommer du videre? 
Hvis dette har vagt din interesse, er du meget velkommen til at tage kontakt til Hans Ussing, 
virksomhedsleder og partner i FirmaPlus, i første omgang på telefon - 26 78 28 45 - siden ved et 
personligt møde.  
 
Hold dig endelig ikke tilbage!  
Det kan blive din mulighed for at gøre en forskel for både dig selv og andre. 

    


