
brug jobcentret



 

nye medarbejdere

Jobopslag på jobnet.dk

Jobopslag i Jobbutikken i Skjern

Rekruttering via cv-banken på jobnet.dk 

Udsøgning af kandidater til samtale

jobrotation 

Når medarbejdere er på efteruddannelse

Jobcentret hjælper med at  
finde egnede vikarer 

Tilskud til dækning af  
vikarløn og kursusudgifter

særlige vilkår 

Ansættelse af borgere i fleksjob 

Ansættelse af borgere med et handicap 

Social ansvarlighed - CSR 

opkvalificering 

Praktik i virksomheden 

Løntilskud i virksomheden 

Kurser til ledige kandidater 

Opkvalificeringsjob

voksenlærlinge 

Tilskud til lønnen, 30 kr. pr. time 

Kandidaten skal være over 25 år 

 Forskellige ordninger for ledige  
og beskæftigede

fastholdelse 

Hvis en medarbejder bliver syg 

Hvis der er risiko for en sygemelding 

Hvis en medarbejder får et handicap

Når du skal finde ny medarbejder, får du hur-

tig hjælp fra Jobcenter Ringkøbing-Skjern.  

Vi er et professionelt team, der står til rå-

dighed for virksomhederne i Ringkøbing-

Skjern kommune, og vi hjælper med alt fra 

rekruttering til komplicerede spørgsmål om 

regler og love. Vi sørger også for, at din 

virksomhed får de rette tilskud, hvor det er 

muligt.

    rekruttering 

Giv jobcentret besked, når I skal bruge en ny 

medarbejder. Jobcentret hjælper altid med 

at finde de kandidater, der bedst matcher 

virksomhedens profil og behov, og vi sender 

de relevante CV’er til jer. Herefter kan I invi-

tere én eller flere kandidater til samtale. I kan 

benytte vores rekrutteringsservice til både 

fuldtidsmedarbejdere, ansatte på deltid eller 

særlige vilkår samt praktikanter og vikarer.

    jobrotation 

Med jobrotationsordningen kan din virk-

somhed sende medarbejdere på efterud-

dannelse og erstatte de ansatte med ledige 

vikarer i uddannelsesperioden. På den måde 

får du opkvalificeret medarbejderne uden 

nedgang i produktionen og med et økono-

misk tilskud på 194,84 kr pr. time til dæk-

ning af vikarløn og kursusudgifter. Samtidig 

styrker du virksomhedens fremtidige rekrut-

teringsgrundlag, da mange af vikarerne efter- 

følgende vil være velkvalificeret arbejdskraft. 

    opkvalificeringsjob

Ledige, der ikke matcer alle jobkravene ved 

jobstart, kan få op til 6 ugers opkvalificering, 

hvis det aftales med jobcentret inden ansæt-

telsen. Med denne mulighed udvides an-

søgerfeltet og medarbejderen kan ansættes 

nu, selvom kurset måske først starter om 

nogle måneder. 

kontakt os

Vil du vide mere om arbejdsfastholdelse, vok-

senlærlinge, fleksjob eller andre ordninger, 

skal du endelig kontakte os. Ring direkte til  

virksomhedskonsulenterne på 9974 1224.

brug jobcentret



Kontakt virksomhedskonsulenterne  

og hør hvilken service 

din virksomhed kan få glæde af 

9974 1224 

brugjobcentret@rksk.dk

www.rksk.dk

Jobcenter Ringkøbing-Skjern er en del af KUBE-samarbejdet
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