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Kvalificeret arbejdskraft til din
virksomhed
Job og Erhverv tilbyder
Job og Erhverv hjælper din virksomhed, så du er
sikret kvalificeret arbejdskraft.
Vi leverer en professionel opgaveløsning med
udgangspunkt i virksomhedens behov og bistår
med hjælp til bl.a.:
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Er du er på jagt efter en ny medarbejder, er der masser af værdifuld hjælp at hente hos
Job og Erhverv. Gratis jobannoncering, hjælp til ansættelse af en elev, eller til at sikre din
rekruttering. Vi står klar til at hjælpe dig.

Rekrutteringsservice
Opkvalificeringsjob
Småjobs
Voksenlærling
IGU – Integrationsgrunduddannelse
Fleksjob
Jobrotation
Arbejdsfastholdelse
Virksomhedspraktik
Løntilskud
Socialt ansvar
JobAG

Rekrutteringsservice
Job og Erhverv ønsker at være en
attraktiv samarbejdspartner når din
virksomhed har brug for hjælp til
rekruttering.
Alle erhvervskonsulenter har et
indgående kendskab til
arbejdsmarkedet og har derfor gode
forudsætninger for at kunne afhjælpe
din virksomheds
beskæftigelsesmæssige udfordring.
Kontakt os på:
87 53 60 70 /
virksomhedsservice@syddjurs.dk
Vi er Job og Erhverv -

Vi samarbejder på tværs af
kommunegrænser for at sikre din
virksomhed kvalificeret arbejdskraft
og vi står klar til at hjælpe dig.
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Opkvalificeringsjob
Din virksomhed kan søge om tilskud
til opkvalificering af nye
medarbejdere.

Småjobs
Et småjob er en ansættelse på
almindelige vilkår med et begrænset
antal timer om ugen.

Det kan f.eks. være kortere kurser så
som truckcertifikat, IT-kurser eller
sprogundervisning.

Du betaler løn efter gældende
overenskomst svarende til opgavernes
art og har mulighed for at aftale en
prøvetid.

Jobcentret betaler for
opkvalificeringen af medarbejderne,
mens din virksomhed afholder udgiften til den
nyansatte.
Med denne ordning gør du således
rekrutteringen mere fleksibel.
Kontakt os på
87 53 60 70 /
virksomhedsservice@syddjurs.dk
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Med denne ansættelsesform kan du
frigøre
vigtige
ressourcer
i
virksomheden, så hver medarbejder
kan fokusere på sin kerneopgave og I
derved øger produktiviteten i
virksomheden.

Voksenlærling
Voksenlærlingeordningen gør det
muligt for din virksomhed at oprette
lærlingepladser til ledige og
ikkefaglærte over 25 år og få tilskud
til lønnen.
På den måde kan du tiltrække og
fastholde fagligt kompetente
medarbejdere ved at tilbyde dem
en
kompetencegivende
uddannelse.
Kontakt jobcentret eller læs mere på
voksenlærlingeberegneren
Kontakt os på

Ved du:
- At der ved småjobs er mulighed for
prøvetid som ved almindelige
ansættelser.
-

At du betaler løn efter gældende
overenskomst, svarerende til
opgavernes art.

87 53 60 70 /
virksomhedsservice@syddjurs.dk

Ved du:
- At du får en moden arbejdskraft med
tidligere erhvervserfaring.
-

At du som virksomhed modtager
tilskud pr. time i op til 4 år.

-

At det er muligt at dele en voksenlærling
mellem virksomheder.

6

TILBAGE TIL INDHOLD

Fleksjob
Fleksjobordningen gør det muligt at
ansætte medarbejdere, som kan
varetage få timers arbejde om ugen.

IGU – Integrationsgrunduddannelse
En integrationsgrunduddannelse (IGU)
har fokus på at opkvalificere
flygtninge, hvis kvalifikationer og
produktivitet endnu ikke står mål med
kravene på det danske arbejdsmarked.

Virksomheden udbetaler løn for den
arbejdsindsats, medarbejderen reelt
yder.

Uddannelsen varer op til to år og
omfatter ansættelse i en lønnet
praktikstilling og skoleundervisning.

Derudover får medarbejderen tilskud
fra kommunen.

Kontakt os på

Kontakt os på

87 53 60 70 /
virksomhedsservice@syddjurs.dk

87 53 60 70 /
virksomhedsservice@syddjurs.dk
Ved du:
- At din virksomhed modtager
20.000 kr. i bonus efter 6 mdr. og
igen 20.000 kr. efter endt IGU
forløb.
-
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At du har muligheden for at forme
din medarbejder via gratis kurser
undervejs.

Ved du:
- At du som arbejdsgiver har mulighed for
at få sygedagpengerefusion fra første
fraværsdag.

Jobrotation
Jobrotationsordningen giver din
virksomhed mulig- hed for at
sende én eller flere
medarbejdere på efteruddannelse.
Dine medarbejdere bliver i
uddannelsesperioden erstattet
af vikarer, som du kan få et
økonomisk tilskud til. Vikaren
bliver rekrutteret blandt
kommunens ledige borgere.
Vikaren skal have været ledig i
minimum seks måneder forud for
ansættelsen.
Ved du:
- At vikaren kan være ansat i op til seks
måneder.
-

Hvis flere medarbejdere skal på kurser
uafhængigt af hinanden, kan den samme
vikar erstatte dem alle.
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Arbejdsfastholdelse
I jobcentret er vi specialister i at
hjælpe med at forebygge en
sygemelding, mindske sygefraværet
og fastholde din medarbejder i sit job.
- Omplacering
Vi hjælper gerne med at finde
muligheder for omplacering
midlertidigt eller permanent til andre
jobfunktioner for medarbejdere i din
virksomhed fx ved sygdom.
- Nedslidning
Erfaringsdeling og værktøjer, til at
fastholde en medarbejder med en
eksisterende eller begyndende
funktionsnedsættelse i arbejde.

- Fast track
Der findes mange muligheder i
vores sygedagpengeteam for til dels
at forebygge sygefravær og
fastholde sygemeldte
medarbejdere på
arbejdspladsen. Vi står klar til at
rådgive og hjælpe.

Virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik er et kortere forløb
uden lønudgift for virksomheden.
Virksomhedspraktikken kan som
udgangspunkt vare mellem 4-13 uger,
alt afhængig af borgergruppe.
Praktikforløbet tilrettelægges
individuelt og med udgangs- punkt i
den enkelte kandidats konkrete
situation.
Ved du:
- At en virksomhedspraktik kan være en
god mulighed for at afprøve en mulig
kandidat og et muligt efterfølgende
samarbejde.
-

Ved du:
- At du som arbejdsgiver kan få
sygedagpengerefusion så længe den
sygemeldte medarbejder har ret til
sygedagpenge.
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At VITAS, som er det nye digitale
ansøgningssystem, erstatter både
blanketter og formularer, og
ansøgningerne til Jobcentret hermed
bliver klaret med få klik.

Løntilskud
Som virksomhed kan du
ansætte en potentiel ny
medarbejder med løntilskud i
op til et år. I tilskudsperioden
får du dækket en del af
medarbejderens løn, typisk ca.
halvdelen.
Denne ordning giver dig som
arbejdsgiver en god mulighed for
at danne dig et indtryk af
medarbejderen, både fagligt og
socialt.

Kontakt os på
87 53 60 70 /
virksomhedsservice@syddjurs.dk
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Vil du og din virksomhed tage et
Socialt ansvar og hermed styrke
den sociale bundlinje?
Et samarbejde med Jobcenter
Syddjurs kan styrke din virksomheds
sociale profil som en del af dens
forretningsstrategi.
Når du ansætter mennesker på
kanten af arbejdsmarkedet, gør du
ikke kun en positiv forskel for den
enkelte, du kan også styrke
virksomhedens konkurrenceevne,
skabe positiv synlighed i
lokalsamfundet og tiltrække
kvalificeret arbejdskraft.
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Kontakt os på
87 53 60 70 /
virksomhedsservice@syddjurs.dk

Ved du:
- At du som virksomhed kan bruge
dette samarbejde som et stærkt
konkurrenceparameter.
-

At mange undersøgelser tyder på
at man som arbejdsgiver kan opnå
en loyal arbejdskraft efterfølgende.

JobAG - Gratis jobannoncering
Din virksomhed kan annoncere gratis
efter medarbejdere på JobAG. Her kan
du både løbende rette i opslaget,
ligesom du hele tiden har overblik over
dine jobannoncer. I
Virksomhedsservice står
vi altid til rådighed med rådgivning
og hjælp hertil, ligesom vi også
tilbyder individuel
rekrutteringsassistance til din
virksomhed.

Kontakt os på
87 53 60 70 /
virksomhedsservice@syddjurs.dk

Se en virksomheds erfaringer med
JobAG her:

Ved du:
- At du på JobAG kan få afgang til en
omfattende CV-bank. Her kan du
bl.a. lave detaljerede søgninger
efter egnede kandidater og
etablere en intern emnebank samt
en jobagent.
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Vi glæder os til at møde dig
TILBAGE TIL INDHOLD

Vi glæder os til at høre fra dig

syddjurs.dk

