E T E R H V E R V S I N I T I AT I V F O R V E T E R A N E R

VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker
at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden
ved at føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden - til gavn for
samfundet, virksomhed og veteran.

Fra offentlighedens side har der de sidste mange år primært været
sat fokus på de veteraner, som har pådraget sig enten fysiske eller
psykiske mén. Denne gruppe udgør dog under 15%, og dermed har
man overset den store gruppe af ressourcestærke veteraner, som
udgør det store flertal. Disse veteraner har opbygget en række unikke
og særlige kompetencer, der alle er afprøvet i praksis og under til tider
ekstreme forhold.

Blandt nogle af de kompetencer, som kendetegner veteranerne finder
vi; ledelse, beslutningsdygtighed, team work, høj ansvarsfølelse,
kulturforståelse samt praktisk håndtering af bl.a. logistik/IT på tværs
af landegrænser og lovgivning.

Vejen fra militær til civil burde måske virke let for veteraner, der har
været i verdens brændpunkter, men det er den langt fra altid.
VELKOMMEN HJEM tilbyder en ny organisation for virksomheder, der
ønsker at skabe bedre vilkår for veteranerne, nedbryde barrierer og
aktivt bidrage med mentorskab. Vi samarbejder derfor med virksomheder, der aktivt vil involvere sig i at give den hjælp, vi skylder at give.

Med venlig hilsen
Thomas Woldbye
Adm. direktør Københavns Lufthavne A/S, Formand for foreningen VELKOMMEN HJEM

Hvis hun kan føre 8
mand sikkert gennem
Hellmann-provinsen,
kan hun nok også
koordinere jeres team.
Malene: 8 år som mellemleder i forsvaret
og to udsendelser til Afghanistan.
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forløb, så de bliver klar til en
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udover et årligt kontingent med

• At skaffe virksomhederne

mentorship for veteranerne.

adgang til relevant arbejdskraft
gennem mentorship og praktik.

• Veteranerne får et forløb med
rådgivere og en virksomheds-

• At ændre opfattelsen af vete

mentor, der hjælper dem til at

raner i erhvervslivet, og synlig-

omsætte og oversætte deres

gøre de mange ressourcer og

styrker til civilt sprog.

kompetencer veteraner har.

• At bygge en ny platform for

• Veteraner arbejder med
erkendelse af egne kompe

samarbejde mellem veteraner

tencer og udfærdiger et

og virksomheder til gavn for

professionelt CV.

veteranerne, virksomhederne
og samfundet.

• Veteranerne bliver matchet op
med relevante virksomheder
og profiler med henblik på at
støtte dem i vejen mod et job
i det civile.

Hvis han kan flytte de
internationale styrkers
materiel tværs gennem
Afghanistan, ved han
nok lidt om logistik.
Michael: 12 år som mellemleder med
logistik og administration i fokus.
To udsendelser.

HVAD FÅR VIRKSOMHEDERNE UD AF DET?

• Udgangspunktet er, at virksomheder bidrager økonomisk og
stiller med op til 4 mentorer.

HVAD FÅR
VETERANERNE
UD AF DET?

• Veteranerne får en personlig
mentor fra det civile arbejdsmarked.

• Virksomheden får adgang til
CV-database med stærke
kompetencer.

• Veteranerne får afdækket
deres kompetencer og oversat
dem til civilt sprog.

• Virksomheden får præsenteret
op til 4 veteraner med henblik
på mentorship.

• Veteranerne bliver støttet i
deres vej ind på det civil
arbejdsmarked af en rådgiver.

• Virksomheden inviteres til et
årligt arrangement og løbende
træning af mentorer.

• Veteranerne får adgang til
flere virksomheder og deres
rekruttering.

• Virksomheden bidrager til et
socialt ansvar med meningsfuld
involvering - til gavn for den
enkelte veteran, virksomheden
og samfundet

Hvis han kan træffe
en beslutning med
morterild om ørerne,
kan han nok også
følge med under jeres
beslutningsprocesser.
Mads: 8 år som mellemleder og instruktør
med to udsendelser i bagagen, heraf såret
i 2011 i Afghanistan.

BAGGRUND FOR FORENINGEN?
Projektet har gennemført to pilotforløb og har haft stor positiv respons
og succes. Første forløb har været økonomisk støttet af en række
virksomheder, som også har fungeret som mentorer. Andet forløb har
været støttet af Beskæftigelsesministeriet, hvor metoden er blevet
evalueret af Københavns Universitet, og resultaterne har vist sig rigtig
positive.

Derfor har vi besluttet os for at danne foreningen VELKOMMEN HJEM,
og vi håber, at virksomhederne vil være med til at sikre fremtidige
veteraners vej mod det civile erhvervsliv.

En gang årligt indbydes alle til et fælles arrangement i forbindelse med
foreningens generalforsamling, hvor resultater fra det forgangne år
bliver præsenteret.

Jo flere virksomheder, der deltager, jo flere veteraner kan vi få ud
på arbejdsmarkedet - til gavn for den enkelte, virksomhederne og
samfundet.

For yderligere information tjek vores LinkedIn

For konkrete spørgsmål eller deltagelse:
Helene Djursø, direktør, Care Consulting

Mail: careconsulting@careconsulting.dk
Mobil: 22 11 22 07

Citater

FRA DELTAGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

CENTRALORGANISATIONEN FOR STAMPERSONEL V/ BJARNE A. KEHR

CS medlemmer er tit ikke i stand til at gennemskue, hvad deres kompetencer har af
værdi udenfor forsvaret. Det er derfor en kæmpe hjælp, at de kan arbejde med deres

“

kompetencer i et professionelt miljø. At de samtidig bliver matchet med en mentor,
som sammen med teamet kan åbne netværk, gør, at denne model virker meget
anerkendende. Arbejdsformen er en gave til soldater, hvoraf mange ikke er afklaret
til en civil karriere.

HOVEDORGANISATIONEN AF OFFICERER V/ NIELS TØNNING

HOD har fra første færd støttet VELKOMMEN HJEM, fordi det fokuserer på
anerkendelsen af den ressourcestærke veteran. Virksomhederne får at se, at en

“

veteran ikke er et CSR-projekt, men oftest vil tilføre værdi på bundlinjen.
HOD’s medlemmer har meget stærke kompetencer som ledere, med en solid
teoretisk baggrund, der er fulgt op af masser af praktisk ledelseserfaring.
Det, HOD’s medlemmer mangler i forhold til ansættelse i et civilt job, er at
kunne omsætte disse stærke ledelseskompetencer til et civilt sprog.

EXECUTIVE VICE PRESIDENT I KMD, SØREN HENRIKSEN

VELKOMMEN HJEM er et projekt, som simpelthen giver mening. De mennesker, som
vi gerne vil hjælpe, er i besiddelse af nogle helt åbenlyse kvaliteter, som vi som samfund
ikke har råd til at lade stå ubrugte. Samtidig er det mennesker, som har leveret en stor
indsats og sat livet på spil. De fortjener at få et ordentligt velkommen hjem.

“

VETERAN, MICHAEL BURØ

Med hjælp fra særligt erhvervspsykologen, har jeg fået et indblik i de personlige
styrker, som jeg aldrig havde overvejet var noget, jeg kunne bruge til en jobsamtale.

“

At deltage i VELKOMMEN HJEM er det bedste, der kan ske for en veteran,
der kigger på stillinger på det civile arbejdsmarked.
Jobcentre, projekter i Forsvaret eller noget andet der ligner, kunne aldrig få de
personer i arbejde, som Helene og hendes team er lykkedes med gennem projektet.

HOVEDORGANISATIONEN FOR PERSONEL AF RESERVEN I DANMARK V/ MARIA VANG KNUDSEN

Det er meget positivt, at der nu med VELKOMMEN HJEM bliver sat fokus på, at
veteraner tillige er en ressourcestærk gruppe – med mangeartede kompetencer,

“

som er særdeles værdifulde også uden for Forsvaret.
Reserven er kendetegnet ved at stå med et ben i hver lejr. Det er tydeligt, at der er
brug for en langt større forståelse, mellem den militære og civile verden, af, hvad
veteranerne kan. Projekter, som VELKOMMEN HJEM, er nøglen til det. De fortjener
at få et ordentligt velkommen hjem.

VETERAN, KEVIN SJØGREN LASSEN

Som veteran kender jeg godt til mine styrker og evner, men jeg havde enormt svært
ved at se mulighederne i det civile. Som professionel soldat har du oftest én rolle og
én rang. Det vil sige, at du skal parere ordrer, og udføre den specifikke opgave, som
du har fået. Med VELKOMMEN HJEM bliver der brugt adskillige timer på at udfordre
og sætte ord på, hvem du er, som person, og hvad du kan opnå i det civile.
Kort sagt - bedre platform fra at gå fra militær til civil findes ikke.

“

Hvis han kan tage
ansvaret for 180 mand
i Afghanistan under
ekstreme forhold, har
han nok lidt forstand
på ledelse.
Steffen: 30 års chef og ledererfaring
fra forsvaret. Chef for de samlede styrker
i Afghanistan i 2005.
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