
Voksenlærling
– en lærling med erfaring

Jobcenter Albertslund
Bytorvet 25 
2620 Albertslund 
Tlf: 4368 7400
Fax: 4368 6588 
E-mail: jobcenter@albertslund.dk

Telefontid
Mandag-onsdag 9.00-15.00, torsdag 9.00-13.00 og 15.00-18.00 samt fredag 9.00-13.00

Åbningstid 
Mandag-onsdag 9.00-15.00, torsdag 9.00-13.00 og 15.00-18.00 samt fredag 9.00-13.00

Jobcenter Albertslund ønsker et tæt  

samarbejde med virksomhederne. 

Vores mål er at matche den rigtige medarbej-

der med den rigtige virksomhed.



>  I kan få tilskud, hvis ansættelsen sker inden for et fag, hvor der er akut mangel på arbejdskraft  
eller risiko for det 

> Der må ikke være elever i skolepraktik inden for området 

> Lønnen udgør, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget

>  Kontakt Arbejdsgivernes Elevrefusion på tlf. 48 20 49 11 for at få tilsendt ansøgningsskema  
til elevrefusion eller hent det på www.aer.dk

>  Se den aktuelle oversigt over områder med tilskud til voksenlærlinge i Storkøbenhavn  
på www.jobnet.dk

Få en voksen og interesseret lærling. Indgå en uddannelsesaftale med en ansat eller 
en ledig over 25 år. 

Fordelene er:
>  I får tilskud til voksenlærlingens løn i praktikperioderne i op til 2 år af uddannelsen 
>  I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion 

(AER)
>  I er med til at sikre, at der er den nødvendige faglærte arbejdskraft fremover 

Kontakt den relevante erhvervsskole og få jeres virksomhed godkendt som prak-
tiksted og få afklaret, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under 
uddannelse.  
Få et ansøgningsskema fra Jobcenter Albertslund. Skemaet skal retur inden en
måned efter, at voksenlærlingen er begyndt på sin uddannelse.

Læs mere på www.jobnet.dk

Vigtigste regler

Voksenlærling
– få en lærling over 25 år

Kemp & Lauritsen var blandt de første 

virksomheder i Danmark der valgte 

at arbejde med elektricitet. Vi har fra 

første dag udviklet på El løsninger der 

kunne gøre hverdagen lettere for alle.

For fortsat at være de bedste på mar-

kedet har efteruddannelse været et 

must indenfor vores virksomhed.

Vi uddanner hvert år mange voksen-

lærlinge. På dette punkt har vi et godt 

og professionelt samarbejde med 

Jobcenter Albertslund.

Anne Maggård

personale ansvarlig for voksenlærlinge


