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FÅ H J Æ L P F R A DI T JOB C E N T E R

FÅ OVERBLIK
– OVER FORSKELLIGE VIRKSOMHEDSRETTEDE TILBUD

BESKRIVELSE

VARIGHED

ØKONOMI

MÅLGRUPPE

REKRUTTERING

Brug jobcentret til at rekruttere nye medarbejdere blandt ledige til ordinære job. Jobcentret
finder i samarbejde med jer det rette match.

Alle typer ansættelser.
Også projekt
ansættelser,
småjob og vikariater.

Løn og vilkår på almindelige betingelser.
Evt. mulighed for indledende
opkvalificering (se opkvalificeringsjob).

Alle.

VIRKSOMHEDSRETTET INTEGRATION

Giv en flygtning mulighed for at få fodfæste på
arbejdsmarkedet ved at samarbejde om virksomhedsrettet integration.

Afhænger af den
konkrete indsats.

Afhænger af den konkrete indsats.

Alle nytilkomne flygtninge eller familiesammenførte, som er omfattet af
integrationsprogrammet.

OPKVALIFICERINGSJOB

Opkvalificer nye medarbejdere til konkrete arbejdsfunktioner med tilskud til uddannelse.

Afhænger af den
konkrete aftale.

Jobcentret dækker udgifter til
opkvalificering.

Alle ledige med forudgående ledighed
på 12 måneder, dog 6 måneder for
personer under 30 år.

VOKSENLÆRLING

Vær med til at uddanne ledige eller allerede an- Op til 51/2 år inkl.
satte der er fyldt 25 år på fleksible og økonogrundforløb og
misk fordelagtige vilkår.
skoleophold.

Løn efter overenskomst for ufaglærte.
Der kan opnås tilskud på 30/40 kr. pr.
time i praktikperioderne, og der gives refusion for skoleperioder.

Ledige og beskæftigede der er fyldt
25 år.

JOBROTATION

Send medarbejdere på efteruddannelse,
mens ledige fungerer som vikarer i
uddannelsesperioden.

Op til 6 måneder.

Jobrotationsydelsen er på 189,51 kr. pr.
time, den ansatte er i uddannelse, og der
samtidigt er ansat en vikar minimum 10
timer om ugen i maksimalt 6 måneder.

Alle der har været ledige i mere end 6
måneder, kan blive vikar i Jobrotationsordningen.

JOB MED
LØNTILSKUD

Ansæt en ny medarbejder med løntilskud for
en periode. Derved har I mulighed for at oplære
nye medarbejdere eller afprøve samarbejdet før
ansættelse.

Op til 6 måneder.
Typisk 3-4
måneder.
Visse målgrupper
længere tid.

Tilskud på 79,68 kr. pr. time i
private virksomheder.

Alle, der har været ledige i minimum 6
måneder. Ledighedsperioden kan fraviges, hvis den ledige ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse
på gymnasialt niveau eller højere, er
over 50 år eller er enlig forsørger.

V IRKSOMHEDSPRAKTIK

Giv en ledig mulighed for at styrke sine kompe- Typisk 4 uger.
tencer og sin tilknytning til arbejdsmarkedet og Visse målgrupper
mød samtidig en potentiel ny medarbejder.
længere tid.

Uden lønudgift.

Alle ledige.

FLEKSJOB

Få en kompetent arbejdskraft og betal kun for
det arbejde, der bliver udført.

Virksomheden betaler kun løn for det
effektive arbejde, fleksjobberen leverer.
Jobcentret supplerer lønnen med et
fleksløntilskud.

Personer med væsentlige og varige
begrænsninger i arbejdsevnen, som
ikke kan få eller fastholde job på
ordinære vilkår.

FASTHOLDELSE

Hør jobcentret om de forskellige muligheder for Afhænger af den
tilskud og hjælp til at fastholde en medarbejder, enkelte ordning /
som er kommet ud for en ulykke eller er blevet konkrete løsning.
syg i kortere eller længere tid.

Afhænger af den konkrete ordning /
konkrete løsning.

Alle, som kommer ud for en ulykke
eller bliver syge i kortere eller længere tid.

VITAS

VITAS er et digitalt og brugervenligt
ansøgningssystem ved anmodning om
oprettelse af en løntilskudsstilling,
et praktikforløb eller tilskud til et
voksenlærlingeforløb.

Afhænger af den
enkelte ordning /
konkrete løsning.

Afhænger af den enkelte ordning /
konkrete løsning.

Virksomheder, som ønsker at oprette
en løntilskudsstilling, et praktikforløb
eller et voksenlærlingeforløb.

JOBSERVICE
DANMARK

Tag kontakt til Jobservice Danmark på 72 200
350. Få hjælp til rekruttering eller indgå en
jobserviceaftale.

Afhænger af den
konkrete aftale.

Afhænger af den konkrete aftale.

Alle.

Afhænger af den
enkelte ordning /
konkrete løsning.

