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DIVERSE LOKALE KONTAKTER til indsats Veteraner i job  
Sydsjælland (Slagelse, Næstved, Faxe, Stevns og Vordingborg Kommune) 
 
Navn og titel Repræsenterer Indgang  

til vet. 
Indgang virk 
/ansætte 
vet 

Beskæft. 
støtte 
til vet 

Note 

Grethe Markussen 
Veterankoordinator  
 
Telefon 55 88 66 38 
 grmar@naestved.dk 

 

Næstved Kommune X  X  

Gert Reinhold Frandsen 
Veterankoordinator 
Telefon 40 35 64 45 
gere@vordingborg.dk 
 

Vordingborg Jobcenter  X  X Har en veteranhåndbog der beskriver deres indsats også for at få dem i job: 
https://vordingborg.dk/media/13536868/veteranhaandbog-for-vordingborg-
kommune-godkendt-af-kommunalbestyrelsen-den-30-november-2017.pdf 

https://www.facebook.co
m/groups/44616534549/ 

De Blå Baretter 
Danmarks veteraner i 
Næstved  

X    

https://www.kfums-
soldatermission.dk/slagels
e/ 

KFUM; soldaterhjem 
Slagelse:  
 

X    

Rene Pamperin 
Tlf: 28 94 12 01 
 kontakt@veteranhaven.d
k 
 
https://www.veteranhave
n.dk/index.php 

Veteranhaven i Slagelse:  
 

X  X  

http://www.veterancafen
aestved.dk/ 
 

Veterancafe Næstved:  X    

Per Hinrichsen Veteranforum Sydsjælland og     
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Medstifter  
 

(+næstformand 
iVeteranstøtten) 
Per_Hinrichsen@hotmail.c
om 
21 42 52 94 
 
 

Lolland 

 

Heidi Anita Stentoft 
Veterankoordinator 

 
Telefon 21 32 27 47 
E-mail: heast@slagelse.dk 

Slagelse Kommune 
Veteranforum Slagelse 

X   Vil meget gerne samarbejde. 
Kontakt gerne hvis vi har ledige veteraner. Har stort netværk, også af 
virksomheder, som hun kan aktivere. 
 
Har startet Veteranforum Slagelse for at bringe kræfterne sammen og 
koordinere veteranindsatser i kommunen. 

Driftschef Bent Alvagård 
Pedersen  
 
2710 5868 
bp@stcfragt.dk 

Slagelse Transportcenter  X  Haft veteran i praktik – medlem af danske fragtmænd – stort netværk  
Tager ”skæve eksistenser” i praktik og afklarer om der er grundlag for 
ansættelse. Vil i princippet gerne have flere veteraner, men transportbranchen 
er travl og presset, så måske lidt for stresset for PTSD-ramte veteraner. 
 
Evt. relevant til erfaringsdeling/sparring. 
 

Susanne Kruse Sørensen 
Direktør 
Bestyrelsesmedlem 
 
sks@vordingborgerhverv.dk 
Telefon: 23 80 90 46 
Kontor: 55 34 03 93 

Vordingborg Erhverv 
 
Interforce 

 X  Kan ikke deltage i task force, men vil gerne formidle videre i sit netværk + 
holde øjnene åbne for relevante virksomheder, som vil ansætte veteraner 

Anders Piper 
Direktør 
Reserveofficer 
 
ap@danfrugt.dk 
+45 58168631 

Danfrugt (Skælskør) 
 
(Medlem af Interforce) 

 X  Støtter Interforce 
5-9 ansatte 

Michael 
Direktør 
michael@mammut.dk 
tlf 55740917 

Mammut Work Wear A/S 
(Næstved) 
 
 

 X  Vil gerne kontaktes, hvis vi har en konkret veteran på hånden, som kan komme 
i arbejdsprøvning. 
 
10 ansatte. Lettere lagerarbejde, som mange godt kan være med på + noget 
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 kontorarbejdet. Har løbende 1-2 medarbejdere på arbejdsprøvning. 

Peter Laugesen 
Mobile: 23283721 
E-
mail: sandagervej25@gmail.c
om 
 

Rotary Faxe  
faxe@rotary.dk 
 
 

 X  Ca. 43 medlemmer 
 
Vi er velkommen til at inddrage dem med info om arrangementer mm. 
 
Der findes i øvrigt også Haslev Rotary (ca 40 medl.) og Hårlev-Faxe Carise (dvs. 
på tværs af faxe og stevns kommune. Ikke så stor) 
 

Carsten Stockfledt Jensen 

Terminalchef 
carsten.stockfleth.jensen@ar
lafoods.com 
72147266 
(OBS kontakt Slagelse JC  hvis 
vi har konkrete 
praktikkandidater) 

Arla Mejeri  
(Slagelse)  

 X  Jobcentret har allerede nogle faste praktikpladser hos Arla, som jobcenteret 
administrerer. Følg evt op med jobcenteret, hvis vi har en veteran på hånden 
som mangler en praktikplads. 
 
Carsten ønsker ikke at skulle have flere kontakter at koordinere den slags med, 
så hvis vi vil involvere dem, så skal vi gå via Slagelse Jobcenter (Ali), som de har 
ugentlige møder med.  
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