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Til lederen og medarbejdere i jobcentret  
 
Hvorfor skriver vi til dig? 
Vi har mødt jobsøgeren via netværk, hvor vi har talt om muligheden for et 50+ sparringsforløb hos 
os. Vi har derfor givet jobsøgeren denne folder med i håb om at jobcentret vil betale for 
sparringsforløbet. 
 
Sagen er, at jobsøgeren, som hører under jobcentret, brænder for at komme i job og derfor har et 
stort ønske om at få et 50+ sparringsforløb hos os. Et forløb, som har til formål at hjælpe denne i 
arbejde. Det vil derfor betyde meget for jobsøgeren at få sparringsforløbet betalt.  
  
Hvem er vi?  
FirmaPlus er et konsulentfirma, der arbejder målrettet for at få 50+’ere i job via en række 
forskellige rådgivningsydelser og services. I dag samarbejder vi med 15 kommunale jobcentre 
fordelt på Sjælland og Fyn. For så vidt angå jobsøgende på Fyn og Jylland kommunikerer vi via 
Skype/Zoom.  
  
Hvad kan vi tilbyde? 
FirmaPlus tilbyder forskellige 50+ sparringsforløb, som alle har til hensigt  
at hjælpe aktive jobsøgende med at blive afklaret omkring deres jobønsker og herefter gøre CV, 
LinkedInprofil og ansøgninger målrettede og skarpe. Siden markedsfører vi jobsøgerne 
(anonymiseret) på vores hjemmeside og på LinkedIn, og sammen tager vi fat i virksomheder, som 
har brug for de pågældendes kompetencer. 
  
Hvad er jobcentrets udbytte?  
Der er store besparelser for jobcentret, og der er ikke mindst stort personligt udbytte for 
jobsøgeren. Her kan jobcentret også gøre brug af Star-puljemidler 2020-2021. 
   
Vi tilbyder forskellige 50+ sparringsforløb: 
 

 
Som nævnt samarbejder vi allerede med flere jobcentre, og vi har haft succes med at få flere 
50+’ere i arbejde: Vi har fået 50 % i job inden for 3 - 6 måneder. 
 
Læs mere om, hvorfor vi skal sammen gøre noget særligt for 50+'erne: 
https://firmaplus.dk/jobcenter/ 
  
Vi håber på, at jobcentret ser med positive øjne på kandidatens ønske om betaling.  
 
Med venlig hilsen  
 
Hans Ussing 
Forretningsindehaver og partner  

 Beskrivelse Timer Pris 
Ekskl. moms 

Pris 
Inkl. moms 

Nr.: 1 50+ sparringsforløb - Grundforløb    7,0 timer 4.875,00 kr.   6.093,75 kr. 
Nr.: 2 50+ sparringsforløb - Udvidet m/profil  11,5 timer  9.750,00 kr. 12.187,50 kr. 
Nr.: 3 50+ outplacement - sparringsforløb  14,5 timer 9.750,00 kr. 12.187,50 kr. 
Nr.: 4 50+ sparringsforløb - Afstresning  11,5 timer 9.750,00 kr. 12.187,50 kr. 
Nr.: 5 50+ sparringsforløb - O Sense - bog - medlem 10,5 timer 9.750,00 kr. 12.187,50 kr. 
Nr.: 6 50+ sparringsforløb - Video - 2 film 12,5 timer 9.750,00 kr. 12.187,50 kr. 
Ekstra Efterværn 2 - 12 mdr. Pr. borger 3.000,00 kr. 3.750,00 kr. 


