
    8 gode grunde til at ansætte en fleksjobber 

•   I får løst de opgaver, som har været nedprioritet eller kan klares på mindre end fuld tid og I kan få sat nye projekter i gang
•   I aflaster jeres nuværende personale
•   I løfter en vigtig samfundsopgave
•   I giver et menneske chancen for at bidrage til sin egen selvforsørgelse og være en del af et kollegialt samvær
•   I betaler kun for det reelle antal arbejdstimer
•   I kan få en bonus på 25.000 kr. efter et halvt års ansættelse i fleksjob på max. 10 timer om ugen
•   I får en ordning, der er let at administrere
•   I kan få hjælp fra Jobcentret, hvis der er skånebehov og brug for hjælpemidler

Albertslund

Indsatsen for at få flere Albertslundborgere i fleksjob er støttet af LBR – det lokale beskæftigelsesråd

Jobcenter Albertslund ønsker et tæt samarbejde med virksomhederne.
Vores mål er at matche den rigtige medarbejder med den rigtige virksomhed.

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

Åbnings-/telefontid: Mandag-onsdag 9.00-15.00, torsdag 9.00-13.00 og 15.00-18.00 samt fredag 9.00-13.00
Du kan tilmelde dig Jobcenterets Nyhedsbrev på www.jobcenter.albertslund.dk
Brug QR-koden ovenfor.

Fleksjob – en god hjælp for alle



Fleksjob – en god hjælp for alle

Fleksjob er et tilbud til virksomheder om at ansætte 
en person med nedsat arbejdsevne. I betaler kun for 
de timer og den arbejdsindsats, som I har aftalt.

Den nye fleksjobordning er let at benytte og kræver ikke 
større administrativ indsats end ansættelse og aflønning af 
andre medarbejdere. 

Med en fleksjobber får I chancen for at få løst opgaver, 
som måske har været nedprioriteret eller opgaver, der ikke 
kræver en medarbejder på fuld tid. En medarbejder i fleksjob 
kan også give jer mulighed for at sætte nye projekter i gang. 
I kan hjælpe jeres medarbejdere ved at flytte opgaver, som 
en fleksjobber fint kan magte.

I får også chancen for at hjælpe et menneske, der har 
nedsat arbejdsevne – og som gerne vil bidrage med sine 
kvalifikationer i en hverdag med gode kolleger og I 
indfrier forventningerne om social ansvarlighed uden besvær 
og store økonomiske investeringer.

Bonus på 25.000 kr. 

En fleksjobber har altid været igennem en arbejdsprøvning 
tæt fulgt af sit jobcenter og kender dermed sin egen formåen. 

Som noget nyt er det muligt at ansætte en medarbejder i 
fleksjob på ganske få timer om ugen. I betaler kun for det 
arbejde, fleksjobberen udfører. Ansætter I en fleksjobber 10 
timer om ugen med en arbejdsintensitet på 50 pct., betaler I 
timeløn direkte til medarbejderen for de reelle 5 timers 
arbejde. Kommunen supplerer med et flekslønstilskud di-
rekte til medarbejderen, så I undgår besværlige refusioner. 

I har desuden en mulighed for at ansøge om en bonus på 
25.000 kr., hvis I ansætter en fleksjobber i 10 timer eller 
mindre og ansættelsen varer mindst et halvt år. 
I kan læse mere om bonus og om, hvordan man ansøger 
om den på: www.forebyggelsesfonden.dk.

Fem år ad gangen

Som noget nyt er der tidsbegrænsning på fleksjob. 
Jobcentret bevilger fleksjob for fem år ad gangen. Efter fire 
et halvt år vurderer jobcentret om aftalen kan forlænges. 
Medarbejdere i fleksjob, der er over 40 år, kan få permanent 
fleksjob efter det første midlertidige fleksjob i 5 år 
– forudsat, at betingelserne for fleksjob stadig er opfyldt. 

Lidt ekstra hjælp

En fleksjobber kan have brug for særlige hjælpemidler. 
Her kan Jobcentret bevilge den nødvendige hjælp, som kan 
være afgørende for, at ansættelsen bliver en succes.

En fleksjobber er en velkvalificeret arbejdskraft på nedsat tid og/eller nedsat kraft og har ikke altid et synligt handicap. 
Fælles er viljen til at indgå i et arbejdsfællesskab i et fastsat antal timer, og det er kun de timer, I betaler for.

Mere information
Du kan læse mere om fleksjobsordningen på: 
www.jobcenter.albertslund.dk    
www.fleks.nu
Eller endnu nemmere: Kontakt Jobcenter Albertslund, når du vil ansætte en fleksjobber. Tlf.:  4368 7400

Regnestykket for jeres omkostninger er: Lønudgifter = aftalte timer x arbejdsintensitet x aftalt timeløn

Det giver god mening, at ansætte en fleksjobber.


