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2022-03-30 

Kære leverandør til #fleksjobberdagen 

INVITATION TIL #FLEKSJOBBERDAGENi 

onsdag den 2. november 

I modtager en INVITATION til at deltage i den årlige fejring af fleksjobberdagen – en dag for alle fleksjobbere, andre 

aktører/virksomheder med flere, der arbejder for et inkluderende fællesskab i samfundet og på arbejdsmarkedet, for 

mennesker med funktionsnedsættelser/handicap. I fejrer dagen med et arrangement. 

For at deltage skal jeres arrangement indeholde teamet: Inspiration – vidensdeling – netværk og muligheder. Det er op 

til jer at definere hvad ”inspiration”, ”vidensdeling”, ”netværk og muligheder” ér, og hvordan det føres udi livet.  Formålet 

er at gøre livet som fleksjobber på vej til en fleksjob-visitation, på vej til arbejdsmarkedet, eller til en efteruddannelse 

lettere.  

GRATIS OMTALE AF ARRANGEMENT 

I kan kvit og frit få jeres arrangement med på dagens program (se eksempel til venstre). Her vil titlen, 

typen (online eller fysisk fremmøde) fremgå samt om det er gratis at deltage, og hvordan man tilmelder 

sig.   Læs mere på næste side i punktet ”SÅDAN DELTAGER I” hvordan I kommer i gang. 

Dagens program vil blive sendt med informationsbrev ud via forskellige kanaler som LinkedIn, 

Facebook, Instagram, pressemeddelelser blandt andet. 

 

LÆS PÅ NÆSTE SIDE 

• SÅDAN DELTAGER i 

• FORPLIGTENDE SAMARBEJDE 

• FRASKRIVELSE AF ANSVAR 

 

 

 

Venlig hilsen 

Fleksjobber Netværket 
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SÅDAN DELTAGER I 

Anvend hashtagget: #fleksjobberdagen , #FleksjobberNetværket og Fleksjobber Netværket i eventuelle materialer, trykte eller 

online, og mundtligt ved online-arrangementer, samt mundtlig omtale. (Vi tror på at sammen står vi stærkere, når vi løfter i flok). 

SEND EN E-MAIL TIL OS MED JERES ARRANGEMENT - Deadline er fredag den 29. april kl. 16:00 

Send e-mail til info@fleksjobbernetvaerket.dk med emnefeltet #Fleksjobberdagen og angiv jeres arrangement ud fra nedenstående 

kriterier. (Vi hjælper gerne ved eventuelle spørgsmål). 

ARRANGEMENT:  Angiv titel på arrangement, eksempel vis: Online virksomheds jobmesse. 
(Husk: Max 24 karakterer inklusive mellemrum på én linje) 

TYPE: Angiv her om arrangement er et ONLINE eller FREMMØDE arrangement. 

TID:  Angiv start og sluttidspunkt f.eks. sådan: 09:00-13:00 

PRIS: Angiv her arrangementets pris, f.eks. ”100 kr.”, eller ”GRATIS”, eller ”100 kr.pr. bruger”. 

TILMELDING: Skriv her f.eks. en ”e-mail” eller ”www -adresse” til brug for tilmelding. 
(Husk: Max 23 karakterer inklusive mellemrum på én linje) 

ARRANGØR: Hvem afholder arrangementet? Angiv det her. 
(Husk: Max 20 karakterer inklusive mellemrum på én linje) 

Note: Arrangementets navn, type, tid, pris, tilmelding, og arrangør skrives vi i Arial Narrow Bold 12,5pt, sort -skriftsnittet. 

FORPLIGTENDE SAMARBEJDE 

Ved at tilmelde arrangement til #fleksjobberdagen forpligter I jer til at anvende hashtagget: #fleksjobberdagen , 

#FleksjobberNetværket og Fleksjobber Netværket i eventuelle materialer, trykte eller online, eller mundtligt ved online-

arrangementer. 

Det er på denne måde man deltager – ved at anvende disse tidligere beskrevne hashtags og ord. 

Fordi - inspiration – vidensdeling – netværk og muligheder skal være gratis, og ved at dele information får flere muligheder, og vi kan 

løfte i flok. Sammen Står Vi Stærkere ganske enkelt.  

FRASKRIVELSE AF ANSVAR 

Fleksjobber Netværket fraskriver sig ethvert ansvar over for arrangører, og enhver der måtte deltage i en arrangørs forhold. 

Fleksjobber Netværket kan ikke stilles til ansvar for eventuelle misforståelser af og hos arrangører eller for enhver der måtte deltage 

i en arrangørs forhold før, under eller efter. Fleksjobber Netværket fraskriver sig ethvert ansvar ved eventuelle utilsigtede hændelser 

af enhver art, der måtte fremstå, os arrangører eller for enhver der måtte deltage i en arrangørs forhold før, under eller efter. 

Fleksjobber Netværket er ene og alene ansvarlig for udbredelse af #fleksjobberdagen som nationalt arrangement. 

mailto:info@fleksjobbernetvaerket.dk

