
Forløb
Vestermølle fungerer som kursus- og konference- 
center og består af flere forskellige værksteder. 

Der er mulighed for beskæftigelse inden for følgen-
de områder:
• Køkken, service og rengøring
• Kreative værksteder/systue/malerværksted
• Diverse pedelarbejde, have og brændeproduk-

tion
• Fremstillingsopgaver, lettere produktion og 

pakke-/montageopgaver
• Diverse chaufføropgaver

Tilrettelagt forløb
Der vil ud fra din jobplan blive tilrettelagt et mål- 
rettet forløb, der vil synliggøre og styrke dine 
kompetencer med henblik på fremtidige beskæfti-
gelses-/uddannelsesmuligheder.

Du vil få tilknyttet en kontaktperson, der vil hjælpe 
og guide dig i forløbet. Vestermølle samarbejder 
tæt med sagsbehandlere i Jobcenteret. 

Der er endvidere tilknyttet en virksomhedskon-
sulent på Vestermølle, der senere i forløbet kan 
oprette en eventuel ekstern praktik til dig.

Info
Vi kan rigtig meget på Vestermølle, men vi kan 
ikke give dig fri i forhold til lægebesøg og lignende. 
Der skal du altid tage kontakt til din sagsbehandler 
i Jobcenteret.

Når du er på Vestermølle, er du en del af fælles-
skabet. Derfor skal du også være med til de dagli-
ge gøremål, såsom rengøring, opvaske etc.

VELKOMMEN
TIL VESTERMØLLE
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Sted
Forløbet foregår på 
Vestermølle
Oddervej 80 A 
8660 Skanderborg

Åbningstider
Mandag–onsdag: Kl. 08.00–15.30
Torsdag: Kl. 08.00–16.30
Fredag: Kl. 08.00–12.30

En af følgende personer skal kontaktes tele-
fonisk ved sygemelding inden kl. 8.30 (SMS 
modtages ikke):

Kontaktoplysninger
Rikke Bøchier: Køkken og intern service ved  
kurser/konferencer og mad ud af huset  
Tlf. 8794 7962 / 4024 2823 
E-mail: rikke.bochier@skanderborg.dk

Max Nymand Hansen: Fremstillingsopgaver,  
lettere produktion og pakke/montage opgaver  
udvendig vedligehold 
Tlf. 8794 7972 / 4022 6945 
E-mail: max.nymand.hansen@skanderborg.dk

Cathrina Juel: Kreativ værksted
Tlf. 2119 2892
E-mail: cathrina.juel@skanderborg.dk

Hvis du har behov for transport til og fra Vester-
mølle, kan der aftales afhentning på Skanderborg 
Banegård og Kompetencecenteret på Danmarksvej. 
Afhentnning aftales individuelt med stor fleksiblitet.

Rygepolitik
Som en del af Kompetencecenter Skanderborg har 
vi fælles retningslinjer i forhold til rygning. Der er 
rygepause efter morgenmad, efter frokost og fra 
mandag til torsdag om eftermiddagen.

Åbningstider
Vestermølle har åbent fra kl. 8.00 til 15.30 man-
dag–onsdag, torsdag til kl. 16.30 og fredag til kl. 
14.00.
 
Ved opstart vil du blive registreret i Krono (finger 
touch system).

Der er fælles infomøde og morgenmad hver mor-
gen kl. 9.00 samt frokost kl. 11.30–12.00. Forplej-
ningen er en del af forløbet.


