
 

 

 

PRESSEMEDDELELSE 
 
ipnordic og Jobcenter Sønderborg skaber sammen nye 

arbejdspladser 
 
ipnordic A/S og Jobcenter Sønderborg har iværksat et direkte samarbejde om rekruttering 
af nye medarbejdere til det succesrige firma fra Gråsten. 
 

Teleselskabet ipnordic har haft masser af vind i sejlene de seneste år. Faktisk så meget, at det er en 

udfordring at finde nye kvalificerede medarbejdere lige så hurtigt som ordrerne tikker ind. Et samarbejde 

med det lokale jobcenter har løst denne udfordring – og giver samtidig 16 ledige både 

kompetenceudvikling og muligheden for et fast arbejde. 

Det lokale firma har indgået et samarbejde med Jobcenter Sønderborg. 16 ledige fra Sønderborg Kommune 

bliver tilbudt et knap 7 ugers opkvalificeringskursus sammensat af en række AMU kurser inden for 

kommunikation, it og så en praktisk del, hvor fokus er arbejdsopgaverne hos ipnordic og virksomhedens 

servicekoncept. Hensigten er at ansætte så mange som muligt af kandidaterne. 

Både ipnordic og Jobcenter Sønderborg er glade for samarbejdet og ser frem til resultatet af forsøget. 

Begge parter forventer, at det kan blive en model for fast rekrutteringssamarbejde fremover, som alle kan 

drage nytte af. 

”Vi er rigtig tilfredse med en løsning, hvor vi højner uddannelsesniveauet hos en række borgere, som får 

kvalifikationer de kan bruge i relation til ipnordic, men måske også sidenhen i lignende virksomheder” 
siger Jan Prokopek Jensen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget. Han fortsætter: ”Uddannelse er 

nøglen til beskæftigelse, og her går man direkte til kilden og spørger et firma i vækst, hvad de har 

brug for og hvad de mangler, hvis de skal ansætte flere til deres virksomhed.”  

Direktør hos ipnordic A/S, Thorben G Jensen supplerer: ”Vi ønsker at skabe et arbejdsmiljø, hvor folk får 
chancen for at blomstre og vise, hvad de dur til. Vi har så mange historier om medarbejdere, der er blevet 

afskediget eller har gået ledige, hvis faglige selvtillid har fået et knæk. Her hos os er de vores 

succeshistorier. Her får de ansvar, og det ændrer noget helt grundlæggende hos mennesker. Det kan jeg se. 

Det håber jeg også, vi får mulighed for at give de 16 deltagere på det nye hold”, siger Thorben G. Jensen.    

 

Mandag den 24. august er 1. kursusdag i ipnordic´s lokaler på Nygade 17 i Gråsten. Der er morgenmad kl. 

9.00, hvor journalister også er velkomne til at komme og hilse på deltagerne og høre om projektet. 

 

For yderligere info, kontakt Thorben G. Jensen på 89101201. 

 


