For medarbejdere

Få arbejdsglæden tilbage
Er du sygemeldt eller i risiko for at blive det? Vi kan
hjælpe med praktisk støtte og overblik over løsninger og
muligheder, der giver dig arbejdsglæden igen.
Møldrup § Kjeldsen kan hjælpe dig med at:
Forebygge og undgå sygemelding.
Vende hurtigt tilbage til dit arbejde.
Afdække dine behov og sikre fornuftige og holdbare løsninger.
Koordinere kommunikationen mellem dig, din arbejdsgiver,
jobcenter og kommune.
Give et samlet overblik over dine muligheder (genoptræning,
delvis raskmelding mv.)
Undgå tilbagefald og nye sygemeldinger.
Vi skræddersyr en løsning ud fra dine behov og muligheder.
Fordi den rette indsats giver størst gevinst for både dig og din
arbejdsgiver.

Hvad er en
stressvejleder?
Som uddannede stressvejledere
har vi viden og redskaber til at
opdage og håndtere stress og
dårlig trivsel
Stressvejlederen kan være sparringspartner i håndtering og
forebyggelse af stress hos den
enkelte og på arbejdspladsen.
Møldrup § Kjeldsen tilbyder
en kvalificeret og mårettet
indsats, som støtter dig under
sygefraværet og hjælper
dig godt og varigt
tilbage til arbejdet.

Møldrup § Kjeldsen | tlf. 2266 6849 / 3048 2108 | info@mkkonsulenthuset.dk | mkkonsulenthuset.dk

Møldrup § Kjeldsen står klar til at hjælpe!
Hvem er vi?
Møldrup § Kjeldsen består af Dorte Møldrup (t.h.)
og Anette Kjeldsen.
Vi er begge uddannet som stressvejleder og
coach og har mange års erfaring i at arbejde med
beskæftigelse.

Hvad kan vi?
Vi engagerer os i enhver opgave, stor som lille, og
garanterer altid en faglig kompetent og professionel service.
Vi støtter og rådgiver dig før, under og efter
sygemelding med den nyeste viden inden for
stressvejledning, forebyggelse af sygefravær og
løsninger, der sikrer en varig tilbagevenden i job.
Vi kender dine muligheder som sygemeldt og
kan hjælpe i kommunikationen med jobcenter og
kommune.

Du er kun 4 skridt fra et bedre arbejdsliv
Din arbejdsgiver har lavet en aftale med Møldrup § Kjeldsen, som sikrer, at du nemt og hurtigt
kan komme i gang med et forløb hos os. Sådan gør du:

1.

2.

3.

4.

Kontakt din leder
eller virksomhedens
HR-afdeling, som så
kontakter Møldrup §
Kjeldsen.

Møldrup § Kjeldsen
kontakter dig for en
indledende snak om
din situation og dine
behov.

Møldrup § Kjeldsen
sørger for godkendelse
og opstart af forløbet.

I fællesskab med dig
og din arbejdsgiver
skræddersyer vi en
realistisk, fremad
rettet plan.

Vores mål er altid at levere den bedst mulige løsning uanset, hvor i sygeforløbet du er.
Med os får du derfor et effektivt og aktivt forløb, hvor vi bl.a. kan bidrage med:
Stressvejledning
Mentorordning
Overblik over kommunale tilbud (motion, misbrugsafvænning mv.)
Kendskab til mulighederne for omplacering, hjælpemidler og indretning af
arbejdspladsen.
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