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

OPKVALIFICERINGSJOB
– FLEKSIBEL REKRUTTERING TIL VIRKSOMHEDENS SPECIFIKKE OPGAVER

Opkvalificeringsjob giver virksomheden mulighed for at ansætte ledige i ordinære stillinger og samtidig få tilskud til opkvalificering.
Der er to muligheder for opkvalificeringsjob:
• Opkvalificering af nye medarbejdere inden ansættelse, og
• opkvalificering i forbindelse med ansættelse.

OPKVALIFICERING inden ansættelse

Med begge muligheder for opkvalificeringsjob kan ledige, der
ikke matcher alle jobkravene i første omgang, få fyldt op på
kompetencerne og blive helt klar til de konkrete arbejdsopgaver.
Det udvider både ansøgerfeltet og gør rekrutteringen
mere fleksibel. Læs kort om de to muligheder nedenfor og
kontakt dit lokale jobcenter og hør nærmere om mulighederne.

OPKVALIFICERING i forbindelse med ansættelse

Opkvalificer nye medarbejdere til konkrete
jobfunktioner allerede inden, de bliver ansat – og uden udgift. Opkvalificeringen kan
ligge op til tre måneder før ansættelsen.

Få tilskud til opkvalificering efter ansættelse og udvid ansøgerfeltet samtidig med,
at I kan forme den nye medarbejder til
jeres specifikke behov.

Det sker via den treårige pulje for opkvalificering inden for mangelområder, og det er
jobcentret, der søger midler fra puljen.

Der kan gives tilskud til alle former for
opkvalificering, så længe den ligger ud over
den opkvalificering, som virksomhederne
forudsættes at give, fx i form af oplæring
i arbejdsfunktioner- eller redskaber, der er
særlige for den pågældende virksomhed.

Puljen er afsat som led i trepartsaftale II
fra 2016 og løber frem til 31. december
2019.
Det er en betingelse, at ansættelsen sker
inden for et område, hvor det er svært at
finde medarbejdere, og at medarbejderen
bliver ansat i umiddelbar forlængelse af
opkvalificeringen.

Det er en betingelse for at give tilskud til
supplerende kurser eller uddannelse, at de
ligger i forbindelse med ansættelsen.
Det er også en betingelse, at virksomheden ikke modtager løntilskud eller andre
supplerende ydelser i forbindelse med
ansættelsen.

KOM VIDERE
Ansøgning om de to muligheder for opkvalificeringsjob skal ske direkte til dit lokale
jobcenter.
Kontakt dit lokale jobcenter og hør nærmere om muligheder og betingelseer for
opkvalificeringsjob.

6

