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Mentorordning
STYRKER LEDIGES MULIGHEDER FOR AT FÅ ELLER FASTHOLDE JOB

Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for en mentor for
at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende
aktivitet. Jobcentret kan bevilge mentorstøtte til såvel ledige, sygemeldte,
revalidender samt til personer under uddannelse, i virksomhedspraktik,
løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot behovet for mentoren er afgørende.
En mentor er typisk en erfaren medarbejder i virksomheden 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.

SÅDAN GØR DU
Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for mentorordning.
Ansøgning om mentorordning sker i samarbejde med jobcentret gennem den
digitale løsning: Vitas.bm.dk (se også faktaarket om Vitas).

Jobcenter Varde • Frivadsvej 35, 6800 Varde • Tlf.: 7994 6300 • jobcenter@varde.dk
Hotline virksomheder: 2119 2999 • hotline-jobcenter@varde.dk

Fordele
· Bedre introduktion og oplæring til
arbejdet og dermed større chance for
en succesfuld ansættelse.
· Virksomheden har ingen udgift i forbindelse med oprettelse af mentorordning.
Eksempel
En 49-årig mekaniker har på grund af
depression været uden job i en årrække.
Han ønsker at komme i fast beskæftigelse og kontakter på opfordring af
jobcentret et lokalt autoværksted.
Manden bliver tilbudt et fast arbejde. For
at sikre en god introduktion frikøbes en
medarbejder et antal aftalte timer i en
periode til at hjælpe mekanikeren med
at falde til på autoværkstedet.
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Det vurderes individuelt, hvor mange timer medarbejderen skal frikøbes til
mentorfunktionen. For at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen, kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for
medarbejderen.

Personlig
støtte ved job og
uddannelse

