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Job med løntilskud til
førtidspensionister



Der er tale om en medarbejder, der er motiveret  og gerne vil finde en plads på
arbejdsmarkedet.
Jeres kommende medarbejder modtager førtidspension.
Det vil sige at arbejdsevnen er nedsat på grund af fysisk, psykisk eller kognitiv
funktions nedsættelse.

Kære Virksomhed
Hvem er jeres kommende medarbejder?

I har mulighed for at ansætte en medarbejder i det antal timer, som I har behov for.
I får en motiveret og engageret medarbejder til løsning af netop de opgaver som I
ikke når i dagligdagen, eller ikke har tid til.
I styrker jeres sociale Image for jeres Virksomhed.
I betaler en løn, der modsvarer den ansattes arbejdsevne efter en individuel
vurdering (omkring 50/60 kr. i timen).
I modtager et løntilskud, der i 2020 ligger på 29,13 kr. i timen.

 

Fordele for virksomheden/institutionen

Center for Job og Uddannelse tilbyder:
I kan afprøve om medarbejderen, jobbet og Virksomheden er et match i en
virksomhedspraktik på en måned. 
Virksomheden får nytteværdien af praktikanten, hvor imod I lægger nogle kræfter i
oplæringen.
Virksomheds konsulenten er med hele vejen gennem forløbet og sikre at alt
forløber så gnidningsfrit som muligt.
Virksomheds konsulenten står til rådighed, hvis der opstår udfordringer.
Hjælper med nødvendigt papirarbejde og dialog med jobcentret.



Vil i vide mere er i altid velkommen til at
kontakte vores virksomheds konsulent

I har tiden og muligheden for at give den nødvendige oplæring.
I udsteder et ansættelses brev til medarbejderen, udbetaler løn
og betragter medarbejderen som et ligeværdigt medlem af jeres
medarbejderstab.
I overholder medarbejderens skånebehov.

Hvad skal i?

Medarbejderen arbejder 3 dage om ugen i 5 timer pr. dag, 15 timer i
alt. Der er aftalt en løn på 50 kr. i timen, ( Ved individuel forhandling):
Løn til medarbejderen pr. måned
(3 dage a 5 timer i 4 uger til 50 kr. i timen..........
Virksomhedens refusion fra jobcentret
29 kr. i timen
(3 dage a 5 timer til 29 kr. i timen)......................
Faktisk lønudgift per måned...............................
(Hertil kommer sociale ydelser)
Der kan hentes yderligere oplysninger og vejledning
på: https://www.klapjob.dk

Et eksempel på økonomien ved løntilskud:

3000 kr. /mdr.

1740 kr. /mdr.
1260 kr. /mdr.

www.cju-aabenraa.dk



Opvask- sætte i opvaskemaskinen, tømme opvaskemaskine, sætte
på plads, generel oprydning i køkkenet.
Gøre mødelokale klar, dække op.
Feje gulv, ude som inde.
Tømme skraldespande.
Tale med borgere (fx i venterum).
Vande blomster.
Renholdelse af parkerings områder, fjerne ukrudt og passe
beplantning.
Fordeling af post/prøver mellem afdelinger.
Lave kaffe/te til personale og fylde forsyninger op i venterum.
Rydde op i venterum/rengøre legetøj.
Diverse opfyldning  af f.eks. hansker, bleer, toiletpapir, klude og
vasketøj.
Rengøre køleskab.
Håndtere pap og plastik.
Frugt levering.
Pudse vinduer.
Sætte varer på plads.
Og andet.

Eksempler på arbejdsopgaver:

OBS! Borgeren må MAX
tjene 78.800 kr. om året,
svarende til at borgeren

arbejder 24 timer om ugen.

Virksomheds konsulent
Lena B. Johansen

Mail: lbj@aabenraa.dk
Tlf.: 2498 8944

Kontaktinformation:

www.cju-aabenraa.dkCenter for Job og
Uddannelse


