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Sådan gør du EksempelFordele

Med fagpilotordningen får virksomheder med mellem
to og 100 ansatte mulighed for at ansætte fx en ung,
faglært håndværker, itsupporter eller automekaniker
med tilskud i en periode på minimum seks måneder og 
maksimum et år. Fagpiloten, som skal være under 30 
år, har en afsluttet erhvervsuddannelse med i bagagen 
og bliver ansat til at varetage en konkret opgave, som 
skaber udvikling i virksomheden.

Kun fantasien sætter grænsen for, hvad fagpiloten kan
påtage sig, så længe opgaven ikke handler om virk-
somhedens almindelig drift. Fagpiloten kan i stedet løse 
en bred vifte af forskellige udviklingsopgaver, som har 
tendens til at gå i glemmebogen i krisetider.

Med sin dugfriske erhvervsuddannelse i bagagen
kan fagpiloten fx hjælpe med at udvikle nye produkter, 
sørge for at ny teknologi bliver implementeret, opdyr-
ke nye markeder eller gennemtrawle den nyeste viden 
om nye materialer og teknologi, så virksomheden bliver 
klædt på til fremtiden.

Virksomheden kan få et tilskud på op til 12.500 kr. om 
måneden til ansættelse af en fagpilot. Fagpiloten an-
sættes på fuld tid og på almindelige funktionærvilkår.
Brug Fagpilotordningen til at gennemføre et konkret  
udviklingsprojekt og få styrket virksomhedens  
innovations og vækstpotentiale. 

Fagpilot  
- brug nyuddannet faglært arbejdskraft til at løse konkrete udviklingsopgaver

Kontakt jobcentret, som kan hjælpe 
med at finde en fagpilot. Herefter skal 
virksomheden og projektet godkendes 
af Arbejdsmarkedskontor Øst.  
 
Find ansøgningsskema samt yderlige-
re oplysninger om vilkår og betingelser 
for ordningen på www.fagpilot.dk.  

En mellemstor have- og anlægsvirk-
somhed overvejer at typeproducere en 
ny salgs pavilloner til det danske som-
merhusmarked. Virksomheden ansæt-
ter derfor en nyuddannet tømrer som 
fagpilot til at stå for projektet. Efter 12 
måneder har fagpiloten færdiggjort 
en prototype i nye materialer, og på 
baggrund af forhåndsinteressen hos 
virksomhedens kunder, lader virksom-
heden pavillonen gå i produktion. Fag-
piloten ansættes til at stå for at videre-
udvikle og kvalitetssikre produktionen 
af virksomhedens nye produkt. 

•

•

Mulighed for at vurdere fordelene 
ved en ny type arbejdskraft.

Få tilført ny viden og vækst i  
virksomheden.

Giver nyuddannede mulighed for 
at vise deres værd, afprøve deres 
kvalifikationer og stå stærkere i 
forhold til en egentlig ansættelse 
efterfølgende.
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eskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for trykfejl og løbende æ
ndringer i satser og lovgivning 
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