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Drop in prisen 2019 

 

Drop-in-prisen er Håndværkerforeningens og Aalborg Kommunes aner-

kendelse til en virksomhed, som har ydet en særlig en særlig indsats og 

påtaget sig et socialt ansvar for mennesker, der har svært ved at finde 

fodfæste på arbejdsmarkedet.  

 

Det er en virksomhed, som det for mange måde kører godt for. De har i 

hvert fald lige vundet opgaven med at lave første etape af den nye plus-

bus strækning. Men udover at være en konkurrencedygtig virksomhed – 

så er det også en lokal og socialt engageret virksomhed, og det er der-

for vi i år giver Drop-in prisen til ”Arkil A/S”. 

 

I får prisen, fordi I har taget godt imod både unge og ældre. I har ansat 

forskellige typer af arbejdskraft både lærlinge og voksenlærlinge, og 

derudover ansætter I ledige med stærke kompetencer og endnu vigtige-

re – og grunden til at I skal modtage årets Drop-In Pris – ansætter I også 

ledige, der har brug for en ekstra hånd og støtte som feks 

 ledige fra vores integrationsafdeling,  

 unge der har brug for det første job,  

 helt ufaglærte, der har brug for opkvalificering  

 mennesker, der har sociale udfordringer.  
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Her fremhæves bl.a. Rene Hald, der er afdelingschef ved Arkil i Nørre-

sundby. Han har hjertet på rette sted, han bidrager med sit positive 

menneskesyn, og vores ansatte i Jobcentret får fornemmelsen af, at alt 

kan lade sige gøre. Renés grundholdning er, at alle uanset udfordringer 

bør få en chance til at bevise deres værd. Jeg bliver simpelthen så glad 

og stolt, når jeg får sådan en tilbagemelding. For med det menneskesyn 

så kan vi sammen komme rigtigt langt og gøre en stor forskel for dem 

som har brug for lidt ekstra støtte! 

 

Kan den ledige rent fysisk klare arbejdet, så er Arkil klar til at gå langt. 

Et konkret eksempel er en person, der har flere psykiske diagnoser. Her 

lovede Arkil efter en praktik på 14 dage fastansættelse, hvor der også 

blev tænkt mulig efteruddannelse af vedkommende.  

 

Det er ikke overraskende – men ikke mindre glædeligt – at I er gået med 

i Aalborg Alliancen. Der er ingen tvivl om, at det også for Aalborg Hånd-

værkerforening og for Aalborg Kommune vejer meget tungt, at I også 

her går All in.  

 

Det gør I ved 

 At benytte Jobcenter Aalborg til rekruttering af ordinære kandida-

ter, kombineret med egne rekrutteringskanaler 

 At oprette IGU – der er en uddannelse på integrationsområdet 

 At oprette EGU – der er en chance for unge, der kan tage andre 

ufaglærte uddannelse til at få en uddannelse 
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 At tænke ”småjob” ind i jeres daglige drift 

 At hjælpe kandidater, der er langt væk fra arbejdsmarkedet, tilbage 

til arbejdsmarkedet,  

 At tilbyde praktikker med efterfølgende mulighed for ordinære ti-

mer. 

 

Jeg er stolt over at kunne uddele Drop In prisen 2019 til en god og 

rummelig virksomhed – og til en virksomhed, der ser mennesket før de 

ser udfordringerne.  

 

Drop In prisen er fuldt fortjent og et lille skulderklap for en stor indsats. 

Tillykke til ”Arkil” og tak for et rigtigt godt samarbejde, som vi glæder 

os til at fortsætte. 

 


