Husk lige!

- hvis du skal i virksomhedspraktik
1. Skal du i virksomhedspraktik, skal formålet være, at du får afklaret
dit beskæftigelsesmål, eller du skal have svært ved at opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller ved løntilskud.
Kan du ikke blive enig med jobcentret, har du mulighed for at klage til
Beskæftigelsesankenævnet.
2. Under en virksomhedspraktik må du godt udføre arbejde, som ellers
udføres af ordinært aflønnet arbejdskraft.
3. Virksomhedspraktik kan vare i op til 4 uger. Under virksomhedspraktikken får du ikke løn fra arbejdsgiver, men sædvanlig ydelse fra
a-kassen.
4. Du har ret til befordringstilskud for befordring ud over de første 24 km
dagligt.

• Du kan ikke komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor du
senest har været ansat i en ordinær stilling eller med løntilskud.

Virksomhedspraktik som chauffør ”på egen hånd” er ikke tilladt ifølge
Færdselsstyrelsen.
Er du i tvivl - så henvend dig i din afdeling.

VEND

Husk lige!

- hvis du skal i løntilskud
1. Skal du i job med løntilskud, skal formålet være, at du har behov for oplæring eller genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
Kan du ikke blive enig med jobcentret, har du mulighed for at klage til
Beskæftigelsesankenævnet.
2. Du skal have været ledig i sammenlagt 6 måneder for at kunne komme i et
løntilskudsjob, medmindre du er ufaglært, over 50 år eller enlig forsørger.
3. Løntilskuddet kan gives i op til 4 måneder ved en offentlig arbejdsgiver
og i op til 6 måneder ved en privat arbejdsgiver.
4. Løntilskud kan kombineres med uddannelse efter aftale med arbejdsgiver og jobcenter.
5. Under ansættelsen får du løn fra arbejdsgiver. Er der overenskomst, skal
du have arbejdsmarkedspension. Vær opmærksom på, at perioden bruger
af de to år, du kan få dagpenge.
6. På det private arbejdsmarked får du fuld, overenskomstmæssig løn. På
det offentlige arbejdsmarked får du en løn, der svarer til dine dagpenge.
7. Mulighed for befordringsgodtgørelse ved deltagelse i offentlig løntilskudsjob.

Du kan
• ikke komme i løntilskudsjob i den virksomhed, hvor du senest har været
ansat med eller uden løntilskud.
• heller ikke komme i løntilskudsjob i en virksomhed, der ejes af din ægtefælle/samlever.

Tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen/for området skal inddrages i
beslutningen om at etablere løntilskudsjob på virksomheden. Du kan altid
spørge tillidsrepræsentanten til råds.
Er du i tvivl - så henvend dig i din afdeling.
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VEND

