Jobsøgning
Jobsøgning
Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på
jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning.
Jobnet.dk
Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.
På jobnet.dk kan du gå på jagt i jobbanken, hvor du kan søge frit i tusindvis af stillingsopslag fra
offentlige og private virksomheder.
Du kan også finde gode råd om at skrive ansøgninger, opsætning af CV og ideer til, hvordan du
forbereder dig til og gennemfører en ansættelsessamtale.
Se mere på www.jobnet.dk
Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Vejledning og opkvalificering
Som ledig kontanthjælpsmodtager kan du have brug for afklaring og/eller opkvalificering af dine
kompetencer for at komme ud på arbejdsmarkedet.
Jobcentrets tilbud til dig afhænger af din situation, og af hvad der er behov for på arbejdsmarkedet
netop nu.
Du kan eksempelvis få mulighed for at deltage i kortere forløb med fokus på at afklare og udvikle
dine faglige, sociale og/eller sproglige evner.
Der kan også være tale om egentlige kurser og uddannelsesforløb, som styrker dine kompetencer.
Vejledning og opkvalificering kan desuden kombineres med andre tilbud som eksempelvis
virksomhedspraktik.
Hvis du vil vide mere om dine individuelle muligheder, er du altid velkommen til at kontakte
Jobcenter Varde.

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik
Praktik i en virksomhed kan være en god og konkret indgang til arbejdsmarkedet for dig som ledig.
Du får afklaret, om en bestemt type job og den pågældende branche er noget for dig, og samtidig
får du styrket dine kompetencer.
Praktikkens længde varierer og afhænger først og fremmest af, hvilken gruppe du tilhører.
For kontanthjælpsmodtagere uden erhvervserfaring, der har været ledige længe, og som har svært
ved at komme i job med løntilskud, kan praktikken vare op til 13 uger med mulighed for
forlængelse.
Vilkår
Under virksomhedspraktik modtager du fortsat din ydelse fra kommunen, og virksomheden
udbetaler ikke løn. Hvis du er i virksomhedspraktik, er du omfattet af en særlig forsikring. Er du
ikke dækket på anden vis, dækker Jobcenter Varde skader på dig eller skader forårsaget af dig.
Har du brug for yderligere information om virksomhedspraktik og dine muligheder, er du altid
velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Job med løntilskud

Job med løntilskud
Job med løntilskud kan være en mulighed for dig som ledig kontanthjælpsmodtager, hvis du ikke
kan finde en ordinær stilling.
Løntilskudsjob kan bruges af ledige og af virksomheder som optakt til en ordinær ansættelse.
Du får prøvet dig selv af i et nyt job og erhvervet nye kvalifikationer, mens virksomheden møder en
potentiel ny medarbejder.
Du kan som kontanthjælpsmodtager blive ansat med løntilskud i en offentlig eller privat
virksomhed.
Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, Jobcenter Varde og arbejdsgiveren. Hvis du bliver ansat
i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter.
Har du brug for yderligere information om job med løntilskud, er du altid velkommen til at kontakte
Jobcenter Varde.

Voksenlærling

Voksenlærling

Jobcenter Varde kan give tilskud til voksne ledige eller medarbejdere over 25 år, der tager en
erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed.
Formålet er at få flere til at gennemføre en uddannelse, så arbejdsmarkedet sikres en uddannet og
kvalificeret arbejdskraft, ligesom du forbedrer dine beskæftigelsesmuligheder.
Ordningen henvender sig primært til personer, der ikke har en erhvervsuddannelse i forvejen.
Vilkår
Tilskud gives kun, hvis din ansættelse sker inden for et fag, hvor der er gode jobmuligheder og
mangel på arbejdskraft.
Arbejdsgiveren betaler, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for
ansættelsesområdet. Virksomheden skal godkendes som praktiksted. Der skal indgås en
uddannelsesaftale.
Har du brug for yderligere information om at blive voksenlærling, er du altid velkommen til at
kontakte Jobcenter Varde.

Revalidering

Revalidering
Revalidering er en hjælp til, at du kan komme over i et nyt arbejdsområde, hvis du har
begrænsninger i din arbejdsevne, som hindrer dig i at blive i dit nuværende job.
Revalidering henvender sig til personer med begrænsning i arbejdsevnen i forhold til sit
nuværende fagområde.
Revalidering kan iværksættes, hvis andre og mindre omfattende tiltag er afprøvet og fundet
utilstrækkelige i forhold til, at du bliver selvforsørgende.
Revalidering på virksomhed
Du oplæres og optrænes i andre arbejdsfunktioner i en virksomhed eksempelvis som ansat med
løntilskud eller på revalideringsydelse.
Revalidering i form af job med løntilskud kan komme på tale, hvis du skal oplæres i nye
arbejdsfunktioner i den virksomhed, hvor du er ansat, eller hvis du skal indsluses på en ny
arbejdsplads.
Vilkår
Det er en betingelse, at du er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning
til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn.
Lønnen skal som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige løn på
ansættelsesområdet.
Løntilskuddet til arbejdsgiver fastsættes ud fra en konkret vurdering af dine evner og
forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige medarbejdere.
Revalidering via uddannelse
Du kan tage kurser eller egentlig uddannelse af længere varighed.
Vilkår
Der skal udarbejdes en plan for revalideringen. Den skal tage hensyn til dine ønsker, muligheder
og ressourcer, ligesom den skal matche arbejdsmarkedets behov.
Forud for planen og den endelige revalidering vil der ofte være foregået en indledende og
afklarende forrevalidering f.eks. i form af virksomhedspraktik, der viser, om du kan klare et bestemt
job.
Når du bevilges revalidering, overgår du til revalideringsydelse og er ikke længere
kontanthjælpsmodtager.
Hvis du er lærling eller elev, skal arbejdsgiver afholde udgiften til elev-/lærlingelønnen. Dette
gælder også ved lønnede praktikker.

Har du brug for yderligere information om revalidering, er du altid velkommen til at kontakte
Jobcenter Varde.

Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Hjælpemidler og arbejdspladsindretning
Begrænsninger af din arbejdsevne kan betyde, at du har svært ved at opnå ansættelse eller
varetage en bestemt arbejdsfunktion. Dette kan eventuelt afhjælpes med særlige arbejdsredskaber
eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.
Hjælpemidler kan eksempelvis være en specialstol, computerprogrammer eller specialdesignede
arbejdsredskaber. Hjælpemidlerne kan eventuelt udlånes til dig.
Formålet med at yde tilskud er at understøtte, at du kan opnå og/eller fastholde et job.
Vilkår
Tilskuddet skal være afgørende for, at du kan forblive på arbejdsmarkedet eller afgørende for
fortsat beskæftigelse i din egen virksomhed. Der kan ikke ydes tilskud til hjælpemidler eller
indretning af arbejdsplads, hvis der er tale om tiltag, som generelt er nødvendige i virksomheden
eller er et almindeligt arbejdsmiljøkrav.
Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte
Jobcenter Varde.

Mentor

Mentor
Har du har brug for særlig introduktion, vejledning eller oplæring i forhold til dit nye arbejde, kan
Jobcenter Varde yde støtte til, at din arbejdsgiver midlertidigt ansætter en mentor til at hjælpe dig.
Mentorordningen har til formål at give dig den hjælp, som er nødvendig for, at du kan vende tilbage
til arbejdsmarkedet.
Der kan også være tale om, at du vender tilbage til nuværende arbejdsgiver men inden for et nyt
arbejdsområde.
Det er også muligt at få en mentor tilknyttet, hvis du skal deltage i vejledning og opkvalificering,
virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.
Vilkår
For at blive tilkendt en mentor, skal du have behov for støtte, vejledning og introduktion, der ligger
udover, hvad der sædvanligvis forventes ved ansættelse af en ny medarbejder. Mentoren vil
normalt være en medarbejder i virksomheden, der frikøbes til at være mentor.
Behovet for mentorstøtte (antal timer og periode) fastsættes ud fra en konkret vurdering i det
enkelte tilfælde.

