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Sådan gør du Eksempel

•

•

Kontakt jobcentret og hør mere om 
mulighederne for mentorordning. 

Blanket AB 401 kan findes på: 
www.jobnet.dk/blanketter 
 

Bedre introduktion og oplæring til 
arbejdet og dermed større chance 
for en succesfuld ansættelse.

Virksomheden har ingen udgift i 
forbindelse med oprettelse af 
mentorordning.

Fordele

Mentorordning

En 49årig mekaniker har på grund 
af depression været uden job i en år-
række. Han ønsker at komme i fast 
beskæftigelse og kontakter på opfor-
dring af jobcentret et lokalt autoværk-
sted. Manden bliver tilbudt et fast 
arbejde. For at sikre en god introduk-
tion frikøbes en medarbejder et antal 
aftalte timer i en periode til at hjælpe 
mekanikeren med at falde til på auto-
værkstedet.

Mentorordningen kan anvendes til alle, der har be-
hov for en mentor for at opnå eller fastholde be-
skæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende 
aktivitet. Jobcentret kan bevilge mentorstøtte til så-
vel ledige, sygemeldte, revalidender samt til perso-
ner under uddannelse, i virksomhedspraktik, løn-
tilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når 
blot behovet for mentoren er afgørende. 

En mentor er typisk en erfaren medarbejder i virk-
somheden eller en ekstern person, der sørger for 
introduktion og oplæring (ud over den introduktion, 
som virksomheden forventes at give) samt hjælper 

med at overkomme andre barrierer, der kan gøre 
det vanskeligt at fastholde eller få job.

Støtte til en mentorfunktion bevilges til dækning af 
lønomkostninger ved frikøb af den medarbejder, 
der varetager mentorfunktionen, eller honorar til 
den eksterne konsulent. 

Det vurderes individuelt, hvor mange timer med-
arbejderen skal frikøbes til mentorfunktionen. For 
at forbedre en medarbejders mulighed for at vare-
tage mentorfunktionen, kan der bevilges tilskud til 
køb af uddannelse for medarbejderen.
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eskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for trykfejl og løbende æ
ndringer i satser og lovgivning 

Jobcenter Albertslund • Bytorvet 25 • 2620 Albertslund • Virksomhedsservice tlf.: 2327 4391 • jobcenter@albertslund.dk • web: www.jobnet.dk


