
Jobcenter Greve 

Rådhuset 

Rådhusholmen 10 

2670 Greve 

 

Telefon 43 97 97 97 

Telefax 43 97 90 90 

jobcenter@greve.dk 

 

 

Telefontider 

Mandag   9.00-13.00 

Tirsdag    9.00-13.00 

Onsdag   Lukket 

Torsdag   9.00-17.00 

Fredag    9.00-12.00 

 

 

Åbningstider 

Mandag til onsdag:    10.00-14.00 

Torsdag:             10.00-17.00 

Fredag:              Lukket 

 

Til dig på uddannelseshjælp 

 
 

Nytteindsats i  
Service++ 

Center for Teknik & Miljø 



 

Du er visiteret til nytteindsats i Greve 

Kommune. De kommende uger vil du 

være en del af Service++, som er kommu-

nens nytteindsatshold. 

 

Arbejdsopgaver 

Dine arbejdsopgaver vil være praktisk 

forefaldende arbejde i Greve Kommune. 

Du vil høre mere om opgaverne den før-

ste dag. 

 

Mødesteder og mødetider 

Mandag til torsdag skal du møde kl. 7.15 

på Svejsegangen 1, 2690 Karlslunde.  

Du skal arbejde mandag til torsdag kl.7.15

-15.15   

 

Hver fredag skal du møde kl. 8.00 –13.00 

på Greve Videnscenter, Hundige Allé 11, 

2670 Greve.  Du skal henvende dig lige 

indenfor hovedindgangen til venstre i be-

tjentstuen.  

 

I arbejdstiden må du ikke forlade det sted, 

du er sat i arbejde uden, at du aftaler det 

med lederen af Service++.  

 

Frokost 

Du har en frokostpause på en halv time.  

Du skal selv medbringe mad og drikke.  

 

Beklædning 

Arbejdsstedet stiller arbejdstøj og sko til 

rådighed. Arbejdstøj og sko må ikke tages 

med hjem. 

 

Omklædning 

Der er mulighed for at klæde om på mø-

destedet. Omklædning er ikke en del af 

arbejdstiden. Du skal være omklædt ved 

arbejdstidens start.  

 

Sygemelding 

Hvis du er syg, skal du ringe til Service++ 

mellem kl. 7.15-7.30 på tlf.: 24 80 29 05 

 

Er du syg fredag, skal du ringe mellem   

kl. 8.00-8.15 på tlf. 52 40 48 49. 

 

Rådighedsregler 

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarke-

det for at kunne modtage økonomisk 

hjælp. 

Hvis du udebliver uden gyldig grund, står 

du ikke til rådighed ,og kommunen vil der-

for trække dig helt eller delvist i den øko-

nomiske hjælp.  

 

Straffeattest 

På din første arbejdsdag skal du medbrin-

ge din straffeattest.  

 

Nytteindsats 

3 

 

Offentlig transport til Svejsegangen 

Du kan tage bus nr. 120 til Industrigangen.  

Herfra er der cirka 300 meter  til mødeste-

det på Svejsegangen.  

 

Nyttige numre 
Mandag til torsdag:  tlf. 24 80 29 05 

Fredag        : tlf. 52 40 48 49 


