FLEKSJOB
En fleksibel løsning
En fleksjobber kan ansættes enten få
eller flere timer ugentligt, og er derfor
oplagt til at løse opgaver, der ikke
kræver en fuldtidsstilling.

Hvis din virksomhed har mindre
opgaver, der ikke bliver løst, eller som du
ender med selv at løse, er der god grund
til at overveje at ansætte en fleksjobber.
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Der er mange fordele
ved en fleksjobber
dine øvrige medarbejdere - så du skal ikke bruge
mere tid på administration, end du skal med dine
øvrige medarbejdere.
Det er vigtigt at understrege, at reglerne på
fleksjobområdet gør det nemt og attraktivt for alle
typer virksomheder at ansætte en fleksjobber, uanset
hvilket opgaver, virksomheden ønsker løst.

• Det er nemt at ansætte en
fleksjobber

• Fleksjobbere er fleksible
forbedringsmedarbejdere

• En ny medarbejder i det job,
der kun kræver få timer

• Skab plads til at opkvalificere
dine øvrige medarbejdere

• Få løst oplagte opgaver, der
sjældent er tid til

• Betal kun for det arbejde,
som fleksjobberen kan udføre

• Tag toppen af udgifterne til
overarbejde

• Sygedagpengerefusion fra
1. sygedag som indberettes
på virk.dk

• Betal kun for den effektive
arbejdstid

Fleksjobbere har nogle skånebehov, der skal tages
hensyn til - derfor kaldes det f leksjob. Der ud
over er en f leksjobber, som enhver anden ansat,

•M
 ulighed for 4 ugers
praktik

en medarbejder der arbejder for din virksomhed
og bidrager med særlige kompetencer og gå-påmod.

Kunne du tænke dig at høre nærmere om mulighederne så
kontakt Virksomhedsservice på telefon 72 11 36 99
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Du betaler fleksjobberen løn for det arbejde, der bliver
udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, som
kommunen udbetaler direkte til fleksjobberen. Det
betyder, at hvis du ansætter en fleksjobber 20 timer
om ugen med effektiv arbejdstid på 75 %, betaler du
løn for 15 timers arbejde.
Fleksjobberen skal ansættes på samme vilkår som

