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Indsigt giver udsyn – kun handling giver forvandling!

www.lehman-partners.dk  |  CVR: 27 73 42 00

Individuel 
søvnrådgivning

 
 

For yderligere information kontakt:

Helle Lehman
Tlf. 2010 0526
Mail: helle@lehman-partners.dk

Marianne Cwarzko
Tlf. 2396 7008
Mail: marianne@lehman-partners.dk

Find vej
Med bus:
Buslinjerne 9A, 123, 130, 141, 149, 166, 300S, 500S og Servicebus 847 
kører alle til Glostrup Station.Herfra tager det 5 min at gå til Edithsvej 2A.

Med tog:
Tag S-togs linje ’B’ eller ’Bx’ til Glostrup station. Herfra er der ca. 5 min til fods.

Parkering:
P1: Der er mulighed for 2 timers gratis parkering direkte foran Edithsvej 2A.
P2: Ved Siestavej 9-21 er der gratis og ubegrænset parkering. 
 Det er ca. 100 m fra Labance.
P3: Handicap parkering fi ndes i gården på adressen Banegårdsvej 9C.
 Herfra er der elevator direkte til Labances lokaler.
P4: Der er også mulighed for parkering i Glostrup Shoppingcenter, som ligger
 ca. 100m fra Labance. De har 800 gratis p-pladser, som er fordelt på  
 p-taget, der har 24 timers fri parkering og i p-kælderen hvor der er 3 
 timers gratis parkering
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Intern praktik med eksterne virksomheder



Intern praktik med eksterne virksomheder
Praktikforløbet  ’Intern praktik med eksterne virksomheder’ er for dig, som har brug for 
en skånsom tilbagevenden til arbejdsmarkedet. ’Intern praktik med eksterne virksom-
heder’ er for dig der måske er kendetegnet ved:
• Brug for en skånsom opstart i forhold til beskæftigelse, med få arbejdstimer og 
 lav intensitet
• Fysiske og/eller psykiske barrierer. (der er nem adgang til stedet, toiletter tæt på etc.)
• At have brug for et praktiksted “tæt på”
• At der er personale til rådighed i alle dine mødetimer, der kan guide og supervisere
• At have brug for en “start-bane” internt, inden en evt. ekstern praktik

Formål
Formålet med praktikforløbet ’Intern praktik med eksterne virksomheder’ er at afprøve 
og træne dig i en reel jobfunktion i et reelt virksomhedsmiljø, hvor der arbejdes med 
motivation, færdighedstræning, og hvad du har af ressourcer og kompetencer, ud fra 
et arbejdsmarkedsperspektiv.

Eksterne virksomheder leverer reelle opgaver til praktikforløbet som kan være:
• Kuvertering af forsendelser
• Scanning af forsendelser (stregkoder)
• Indtastning af forsendelser (indtastning af numre/adresser i system)
• Samling af papkasser
• Pakning af papkasser og kurve med fx chokolade

Der er tale om helt reelle og ordinære opgaver som normalt bliver udført på 
virksomheden. Opgaverne kan udføres stående/siddende efter behov.
Dernæst er der mulighed for, at HVIS forløbet udvikler sig i en positiv retning, 
så vil praktikken kunne fl yttes ud på virksomheden.

Praktikperiode i  ’Intern praktik med eksterne virksomheder’ er typisk på 4-13 uger

Beliggenhed
Labances  ’Intern praktik med eksterne virksomheder’ er centralt beliggende, med 
afgang fra stueplan og med parkering lige udenfor døren. Vi er beliggende 5. min. 
gang fra Glostrup station, lige ved siden af Glostrup centeret.

Labance, Edithsvej 2a, 2600 Glostrup.

Forløbet
Vi indkalder dig til en vis-samtale hvor vi præsenterer vores  ’Intern praktik med 
eksterne virksomheder’, herunder forløbet, opgaverne og en præsentation af lokalerne. 
Vi aftaler mødedage og mødetider og du får en plan for opstarten.

Tid og sted
Har du spørgsmål til forløbet eller har du brug for at melde afbud grundet sygdom, 
da skal du kontakte Morten Vogter, mobil: 6173 7640 eller Michael Jensen, 
mobil: 6173 7639

Vigtigt: du skal også melde dig rask på ovenstående numre dagen før du raskmelder 
dig – ligesom på en rigtig arbejdsplads!

Internt praktikforløb Internt praktikforløb

Alle forløb hos Labance er 
kendetegnet af, at de er 
individuelle, håndholdte 
og har fokus på afklaring i 
forhold til arbejdsmarkedet
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