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Samarbejdsaftale mellem Jobcenter Herning 

og Hospitalsenheden Vest om ægtefællejob 
 

  
Samarbejdsaftale mellem Jobcenter Herning og Hospitalsenheden Vest 
om job til ægtefæller til medarbejdere fra udlandet, som er i rekrutte-
ringsproces til stilling ved Hospitalsenheden Vest. 
 
 
Hospitalsenheden Vest rekrutterer i stigende omfang medarbejdere fra 
udlandet. I de sidste 2 år er ca. 15 medarbejdere, fortrinsvis speciallæger, 
blevet ansat ved Hospitalsenheden Vest. Alle medarbejderne har medbragt 
familie, herunder ægtefæller til deres nye land. 
 
 
Det er som regel af helt afgørende betydning for familiens lyst til at blive i 
Danmark, at ægtefællen kommer i arbejde. Samtidigt udgør de medfølgen-
de ægtefæller en hidtil overset arbejdskraftreserve, som har værdi for lo-
kalområdets private og offentlige virksomheder. 
 
 
Derfor indgår Hospitalsenheden Vest og Jobcenter Herning med virkning fra 
den 1. juni 2009 en samarbejdsaftale, med henblik på at sikre medfølgende 
ægtefæller hurtig, professional og sikker hjælp til job på det lokale ar-
bejdsmarked.   
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Samarbejdsaftale mellem Jobcenter Herning og 

Hospitalsenheden Vest om ægtefællejob  
 
Jobcenter Herning og Hospitalsenheden Vest indgår pr. 1. juni 2009 følgen-
de aftale med henblik på at hjælpe medfølgende ægtefæller til udenlandske 
medarbejdere ved Hospitalsenheden Vest: 
 
1. Jobcenter Herning tilbyder et besøg på jobcenteret, som led i det intro-

duktionsbesøg som Hospitalsenheden Vest arrangerer for udenlandske 
familier, inden endelige aftaler om ansættelse foreligger. 

     Her introduceres ægtefællen til de ydelser og den hjælp som  
     Jobcentret kan tilbyde i forbindelse med jobsøgning. 
 
2. HR-afdelingen Hospitalsenheden Vest kontakter Jobcenter Herning, når  

familien er flyttet til området. Jobcenter Herning tilbyder hurtigst muligt 
derefter ægtefællen en afklarende samtale i jobcentret. 
 

3. Jobcenter Herning rådgiver under samtalen ægtefællen om muligheder-
ne for at få job samt orienterer om udarbejdelse af CV til jobnet.dk og 
andre relevante jobdatabaser. 

 
4. Jobcenter Herning præsenterer/matcher efterfølgende ægtefællernes 

CV´er til relevante virksomheder i forbindelse med kampagner og virk-
somhedsbesøg. 

 
5. Jobcenter Herning kontakter de virksomheder, som Hospitalsenheden 

Vest er i ægtefællejobnetværk med. 
 
6. Jobcenter Herning kan efter konkret og individuel vurdering om beskæf-

tigelsestilbud henvise ægtefællen til Herning Kommune for hjælp til 
virksomhedspraktik  

 
7. Samarbejdsaftalen omfatter ægtefæller til medarbejdere ansat ved Ho-

spitalsenheden Vest, som er bosat i det område Jobcenter Herning 
dækker. 

 
8. Samarbejdsaftalen er gældende fra den 1. juni 2009  
 
9. Samarbejdsaftalen evalueres efter 1 år i juni 2010.  
 
 

Den      /     - 2009                                    Den      /       - 2009 
     For Jobcenter Herning                           For Hospitalsenheden Vest 
 
 
_______________________                     _________________________ 
    Afsnitsleder                                             Chefsygeplejerske  
       Bent Larsen                             Ida Gøtke 


