JOBROTATION
MEDARBEJDERE PÅ EFTERUDDANNELSE?
FÅ VIKARER MED TILSKUD!

JOBROTATION
HVAD ER JOBROTATION?
Når jeres medarbejdere er på
efteruddannelse eller kursus får I
190,44 kr. pr. time, som I kan
ansætte en vikar for. På en
fuldtidsstilling er beløbet lidt mere
end 30.000 kr. om måneden.
Medarbejdere skal have været ansat
mindst 3 mdr. inden uddannelsen
for at udløse jobrotation.
Medarbejdere med lang
videregående uddannelse kan ikke
udløse jobrotation.

HVILKE UDDANNELSER OG
KURSER?
Alle offentlige og privatudbudte
uddannelser og kurser; der er
mange muligheder - vi giver råd.
Elevuddannelser er ikke berettiget til
jobrotation.
I kan ikke modtage
lønkompensation i form af VEU eller
SVU, samtidig med at I modtager
jobrotationsydelse.

HVORDAN MED VIKAREN?
En vikar kan maksimalt ansættes i
26 uger og mindst 10 timer pr. uge.
Vikaren skal have mindst 26 ugers
ledighed, og må ikke have haft sin
seneste ansættelse hos jer.
Jobcentret hjælper med at formidle
en række egnede kandidater. I
afholder samtalerne og ansætter på
almindelige vilkår.
Mangler vikaren konkrete
kompetencer, kan jobcentret
bevillige relevante kurser eller
virksomhedspraktik.

JOBROTATION
FAKTA
Få efteruddannet
medarbejdere.
Ansæt vikarer til at holde
produktionen oppe.
ØKONOMI
190,44 kr. pr. time den ansatte
er på kursus - til dækning af løn
til vikarer.
Ikke VEU eller SVU samtidig
med jobrotationsydelse.

NEM ADMINISTRATION

UDDANNELSER
Både offentlig og privatudbudt
uddannelse og kurser.

I skal søge om midlerne på
jobcentret. I søger digitalt via SKS,
så der er kun et sted, I skal
underskrive. Det er enkelt og
overskueligt at holde styr på
timerne.

VIKARER
Vikaren skal være ledig, må ikke
have haft sin seneste ordinære
ansættelse i virksomheden og
kan ansættes i op til 26 uger.

Virksomheden får udleveret en nem
oversigt over, hvem der gør hvad trin for trin.
I får jeres egen personlige
kontaktperson under hele forløbet.

Vikaren ansættes efter normal
overenskomst.

Hør hvordan I kommer i gang og får et overblik
over økonomien i netop jeres projekt.
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