VIRKSOMHEDHEDSSERVICE

FÅ HJÆLP FRA DIT JOBCENTER

OPKVALIFICER STABEN OG FIND NYE
MEDARBEJDERE MED JOBROTATION
Uddannelse understøtter væksten og fremtidssikrer

De nye muligheder med jobrotation gælder forløb, der

virksomheden. Derfor ønsker ﬂere og ﬂere arbejds-

er startet i 2020.

givere at opkvaliﬁcere deres medarbejdere. Men det
kan være en udfordring at ﬁnde kompetente aﬂøsere.
Her er jobrotation den ideelle løsning for både offentlige og private danske virksomheder, der vil opruste

REKRUTTÉR MEDARBEJDERE
Ydermere fungerer jobrotation som et godt redskab til
at rekruttere nye, kvaliﬁcerede medarbejdere. Jobrota-

staben med faglighed og kompetencer.

tion giver jer muligheden for at afprøve samarbejdet

Konkret går jobrotation ud på, at arbejdsgivere, der

den efteruddannede vender tilbage til virksomheden

sender en medarbejder på kursus i en kortere eller

med styrkede kompetencer.

længere periode, kan ansætte en ledig som vikar
imens. På den måde står virksomheden ikke pludselig og mangler kvaliﬁceret arbejdskraft eller kommer
bagud med produktionen, når en eller ﬂere ansatte

med en potentielt kommende kollega, samtidig med at

Arbejdsgivere kan få tilskud til de samlede løn- og
uddannelsesudgifter, herunder lønnen til både den
fastansatte og vikaren. Jobcentret godkender og

videreuddanner sig.

administrerer projektet. Jobrotationsydelsen er i 2020

NYE MULIGHEDER

og der samtidig er ansat en vikar.

på 190,44 kr. pr. time, den ansatte er i uddannelse,

For at give virksomhederne lettere adgang til faglært
arbejdskraft er der nye, udvidede muligheder for jobrotation, hvor mere erfarne medarbejdere – dem over
25 år med mindst to års relevant erhvervserfaring –
kan tage en erhvervsuddannelse som jobrotation.
Det betyder, at de mere erfarne nu også kan påbegynde eller færdiggøre en erhvervsuddannelse,
mens virksomheden kan få en vikar til at aﬂøse i
mellemtiden.
At opkvaliﬁcere medarbejdere til et faglært niveau er
ikke bare en gevinst for hele virksomheden, men hjælper
også ﬂere i arbejde. For eksempel vil en ufaglært med
relevant erfaring kunne opkvaliﬁcere sig til smed, mens
en ledig vikarierer med tilskud i uddannelsesperioden.

VIRKSOMHEDEN FÅR
• Kompetenceudvikling og større medarbejdertilfredshed
• Tilskud til udgifter til kurser og uddannelsesinstitutioner
• Tilskud til løn til vikaren og medarbejderen
• Et godt rekrutteringsredskab
Ring til dit lokale jobcenter og hør nærmere.

