
Socialfagligt 
fokus på succes
Ægteparret Susan og Morten Sylvest har foreløbig skabt 10 arbejdspladser på at levere viden og vikarservice, undervisning 
og hjælp til procesarbejde i forbindelse med reformer primært til jobcentre.
I 2010 gik socialrådgiver Susan Sylvest solo efter 11 år i forskellige kommuner og vikarbureauer. Hun etablerede firmaet 
Socialfagligt Fokus og allerede året efter gik det så godt, at Morten Sylvest sagde sit lederjob i et it-firma op for at stå for 
administrationen.
-  Det blev med hjertet i halsen, for i tre måneder kom der ikke nye kunder ind, og det blev en udfordring både i firmaet og i  
 parforholdet, erkender Morten Sylvest.
Begge var med på den første årgang Boost Sydfyn uddannelse, og her blev coachen flittigt benyttet til at afklare situationen 
og rette fokus skarpt mod beskæftigelsesområdet og jobcentrene.

Afgørende faktor
-  Boost blev en afgørende faktor for den succes vi har nu i 2013, for vi sugede grådigt til os af viden om salg, økonomi- 
 styring, kommunikation, it og netværk, og det har givet en stærk forretningsforståelse, fortæller Morten Sylvest.
-  Ikke alt var guldkorn, men vi blev hele tiden skarpere på, hvad vi kan og hvordan vi bedst sælger vores kompetencer,  
 fortæller han.
I december 2011 kom den første store kunde, og ægteparret Sylvest fik hyret et team til opgaverne. Snart fulgte flere kunder 
efter, og Susan Sylvest´ specialviden på området er blevet bemærket på ministerielt niveau, idet hun er medforfatter til et 
nyt lovsystem.
I maj 2013 er medarbejder nummer 10 ansat, og der er fortsat mulighed for vækst på grund af et stort behov i markedet for 
service og undervisning.

FAKTA om Susan og Morten Sylvest 
Socialfagligt Fokus har specialiseret sig indenfor beskæftigelses-
området. Omsætning og medarbejderstab er vokset markant siden 
grundlæggelsen i 2010. 
Kontakt: Tlf. 61685825, mail: ms@socialfagligtfokus.dk
www.socialfagligtfokus.dk

Fremtidsfabrikken Sydfyn står bag uddannelsesforløbene Boost Sydfyn, mentorordning, netværksevents og meget mere. 
Fremtidsfabrikken er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond og regionale udviklingsmidler. Projektet foregår 
i de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø, der alle er partnere i projektet. Læs mere på 
www.fremtidsfabrikken.com og www.boostsydfyn.dk
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