V I R K S O M H E DS S E R V I C E

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

JOBROTATION
– FÅ EFTERUDDANNET MEDARBEJDERE OG BRUG LEDIGE SOM VIKARER

Med jobrotationsordningen kan din virksomhed sende en eller
flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. På den måde får
I opkvalificeret medarbejderne uden nedgang i produktionen
og med et økonomisk tilskud. Samtidig styrker I virksomhedens fremtidige rekrutteringsgrundlag, da vikarerne efterfølgende vil være velkvalificeret arbejdskraft.

Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv.
Hvilke kompetencer får I brug for til fremtidens vækst? Næsten alle virksomheder har et efteruddannelsespotentiale,
når først kompetencebehovene afdækkes.
Derfor, grib muligheden for efteruddannelse - så I er
klar med kvalificerede medarbejdere til fremtiden. Brug
jobrotation til at give dine medarbejdere nye kompetencer og
undgå produktionstab.

BETINGELSER OG ØKONOMI

AFTALER OG BLANKETTER

Jobrotationsydelsen er på 189,51 kr. pr.
time, den ansatte er i uddannelse, og der
samtidig er ansat en vikar. Vikaren kan
være ansat i op til 6 måneder, og skal
have været ledig i mindst 6 måneder inden
ansættelsen.

Virksomheden bestemmer selv, hvilke
offentlige eller privat udbudte uddannelser
medarbejderne skal tage.

Den ansatte skal modtage sædvanlig løn
i uddannelsesperioden. For ansatte med
en kort eller mellemlang uddannelse
skal der søges midler i en særlig pulje.
Virksomheden må ikke samtidig med
jobrotationsydelsen modtage VEUgodtgørelse, SVU eller løntilskud. Og
der kan ikke søges jobrotationydelse
i forbindelse med uddannelsesaftaler
under Lov om erhvervsuddannelse eller
uddannelse med adgang til AUB.

Hent blanket AB522 til godkendelse af
jeres projekt og efterfølgende ansøgning
om jobrotationsydelse på:
www.jobnet.dk/blanketter
eller ansøg direkte på virk.dk.
Selve lovgrundlaget for jobrotationsordningen findes på blanket AB 522L.

KOM VIDERE
Uddannelsesinstitutionen og jobcentret
samarbejder om at efteruddanne jeres
medarbejdere via jobrotationsordningen.
VEU-centret hjælper med at afdække medarbejdernes behov for efteruddannelse og
med at finde og sammensætte relevante
uddannelsesforløb. Jobcentret hjælper med
at finde egnede vikarer og med at håndtere
det administrative.
Kontakt jobcentret og fortæl, at I er
interesserede i jobrotation. Så tager vi
initiativ til et møde, hvor vi også inddrager
VEU-centret. Få mere information på
www.jobag.jobnet.dk eller på
www.veu-center.dk.
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