
JULEASSISTANCE 

KLAR TIL AT FINDE DIN  

NÆSTE MEDARBEJDER 

Kontakt Rekruttering Vordingborg:     

Tobias Frederiksen  Pia Blankensteiner 

Tlf. 21634074   Tlf. 29604241 

Mail: Tfre@vordingborg.dk Mail: Pibl@vordingborg.dk 

Ring og få en snak om hvordan vi kan hjælpe dig med at finde de  rigtige medarbejdere, når behovet er 
der. 

Vi kan hjælpe med rekruttering og vi kan allerede nu hjælpe dig med et praktik forløb eller et løntilskud, så 

vi sammen kan sikre du har den kvalificeret arbejdskraft du har behov for.  

• REKRUTTERING 

 Jobcentret kan altid hjælpe din virksomhed med at finde nye medarbejdere. Fx kan jobcentret udvæl-

ge jobsøgere fra cv-banken på jobag.jobnet.dk og sende cv´er for de bedste kandidater til virksomhe-

den  

• LØNTILSKUD 

 Job med løntilskud giver virksomheder mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder på ar-

bejdspladsen med tilskud. Løntilskuddet kan normalt vare op til 6 måneder i private virksomheder og 

op til 4 måneder i offentlige virksomheder. Herefter kan ansættelsen fortsætte uden tilskud.  

• PRAKTIK 

 Virksomhedspraktik er et kortere forløb uden lønudgift for virksomheden. Med virksomhedspraktik 

giver virksomheden en ledig mulighed for at afprøve kompetencer eller opnå nye kompetencer og vise 

sit værd i forhold til virksomhedens konkrete opgaver. Hvis der er kemi, og den ledige har flair for ar-

bejdet, kan virksomhedspraktikken med fordel bruges som afsæt til et ordinært job, et job med løntil-

skud eller til at indgå en uddannelsesaftale (fx voksenlærling).  

• Arbejdsfordeling  

 Arbejdsfordeling betyder, at medarbejdernes aftalte arbejdstid nedsættes i en periode. Medarbejdere, 
der er dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse, kan modtage supplerende dagpenge for den 
tid, de ikke arbejder. Medarbejdere, der ikke er dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse, kan 
evt. modtage en anden ydelse (fx kontanthjælp - afhængig af den individuelle situation) for den tid, de 
ikke arbejder. Arbejdsfordelingen skal være aftalt skriftligt med de berørte medarbejdere eller være en 
del af deres kollektive overenskomst.  

• HJÆLP TIL MEDARBEJDER 

 Uddannelse, Opkvalificering, Voksenlærlingetilskud, Fravær, Hjælpemidler, Fastholdes, §56 og §58A. 


