
Løntilskud
– i privat eller offentlig virksomhed

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.



Ansæt en ledig med tilskud. Det giver mulighed for at se, hvordan den pågæl-
dende arbejder – både fagligt og i samarbejde med andre.

Fordelene er:
> I møder en potentiel ny medarbejder 
> I får et fast tilskud pr. time
> Ansættelse med løntilskud kan kombineres med andre tilbud som fx. mentor

Kontakt Jobcenter Albertslund og få mere information om ansættelse med løntil-
skud. 

Løntilskud
– en vej til at afprøve samarbejde

>  Løntilskud gælder både private og offentlige virksomheder

>  Jobcenter Albertslund skal godkende både jeres virksomhed og den ledige, inden stil-
lingen tiltrædes

>  Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, når virksomheden 
ansætter en person i et job med løntilskud

>  Løn- og ansættelsesvilkår skal følge den almindelige overenskomst på området

>  Tilskudsperioden aftales på forhånd mellem arbejdsgiver og jobcentret 

>  Løntilskuddet må højst udgøre 50 procent af arbejdsgiverens samlede udgift (løn, feriepen-
ge, pension mv.)

Vigtigste regler for ansættelse med løntilskud i virksomheder 

Løntilskud er et godt  
middel til opkvalificering

Hos Astrup cykler har vi gode erfa-

ringer med at ansætte medarbej-

dere med løntilskud. Tilskuddet er et 

godt middel til opkvalificering af de 

nye medarbejdere, som har behov 

for ekstra oplæring. Samarbejdet 

med jobkonsulenten fra Jobcentret 

er med til at sikre ansættelsernes 

succes. Vi får afstemt forventninger 

og jobkonsulenten er med til at 

sikre, at kandidaten er motiveret og 

positivt indstillet over for jobbet. 

Astrup cykelcenter

Bygangen 10-12

2620 Albertslund


