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Kender
du

Landsforeningen
af Fleks- og
Skånejobbere ?

Vi hjælper
mennesker på
kanten af
arbejdsmarkedet.
LAFS Sekretariat:
Mail: lafs@lafs.dk
Telefon +45 9320 8060
Man., tirs. og tors. fra kl. 10.00-14.00

Hvad er Landsforeningen af Fleks- og
Skånejobbere ?

Landsforeningen arbejder løbende på at
forbedre vilkårene for mennesker på
kanten af arbejdsmarkedet. Vi vejleder ift.
gældende Beskæftigelseslovgivning, som
du støder ind i ved sygdom og eventuel
efterfølgende udredning til fleksjob og/eller
førtidspension. Vi tilbyder telefonisk og
mail vejledning, som kan hjælpe dig videre
i en klemt situation.

Sekretariatsleder Hanne Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder Conni Lindborg
Sekretariatsmedarbejder Lone Poulsen
Formand, Merete Hornecker træffes mandag

Her bor vi:
Arnold Nielsens Boulevard 126
2650 Hvidovre

www.lafs.dk

Alt dette for kr. 295,årligt.
• Telefon- og mailvejledning
• Landsdækkende bisidderkorps
• Landsdækkende netværksgrupper
• Lokalafdeling på Fyn

Få en bisidder
med til dit
møde med den
offentlige
myndighed, og
få skabt et
konstruktivt
samarbejde til
gavn for din
sag. Få støtte
og vejledning
igennem dit
udredningsforløb.

• Samarbejde med advokater og
fagforbund
• Samarbejde med kommuner,
virksomheder og Anden Aktør
• Høringsberettiget og i dialog med
Folketingets politikere ift. relevant
lovgivning, og til gavn for vores
medlemmer
• Nyhedsbreve
• Aktiv Facebook gruppe
• Kurser
• Cafe`og oplysningsmøder

Dit medlemskab erstatter ikke dit
faglige medlemskab

løben

Hvorfor skal du være
medlem af vores
forening?
Hvis du har nedsat erhvervsevne, og skal
udredes i det kommunale system, så kan du
have brug for støtte og vejledning. Vi guider
dig igennem på bedste vis, og vejleder dig
hele vejen. Er du tilkendt fleksjob og har
brug for at kende dine rettigheder, så sidder
vi klar på telefonerne, så du opnår de
bedste vilkår i dit fleksjob. Vi har et unikt
bisidderkorps, som alle har gennemgået
vores uddannelsesprogram. Kontakt os for
nærmere information.

Vores landsdækkende
bisidderordning er unik, og
vores frivillige bisiddere
gør et fantastisk arbejde til
gavn for vores medlemmer
Vores bisiddere er unikke til at skabe et
konstruktivt samarbejde mellem dig og
den offentlige myndighed, så din sag
ikke trækker unødigt ud.

Vil du være med ?

Som frivillig interesseorganisation er vi
interesseret i frivillig arbejdskraft, derfor søger
vi løbende frivillige bisiddere. Du får en grundig
uddannelse, hvor du lærer om kommunikation
og viden om, hvordan du begår dig i
”beskæftigelsesjunglen”.
Vi udbyder løbende LAFS uddannelse som
bisidder, og gennemfører jobsøgningskurser til
fleksjobbere efter behov. Som medlem af
foreningen, er det gratis. For ikke medlemmer
vil der være deltagergebyr.

