
Fakta om
Virksomhedspraktik 
og løntilskud

Til virksomheder

VIRKSOMHEDSPRAKTIK
... arbejdsgiver

En ledig dagpengemodtager har mulighed for 
at komme i virksomhedspraktik i op til 4 uger.

Den ledige får ikke løn, men dagpenge, i praktik-
perioden. Det er muligt at få tilskud til  
befordring til og fra praktikstedet. 

Ledige dagpengemodtagere har ret til tilbud 
om virksomhedspraktik, de selv har fundet,  
hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. 

Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varig- 
heden af perioden med virksomhedspraktik.

Det er jobcentret, der godkender praktik-
pladsen og ser til, at betingelserne er opfyldt.

Læs mere på jobnet.dk

HUSK
• Der skal være et rimeligt forhold mellem 
  antallet af ansatte uden tilskud og antal- 
  let af ansatte i virksomhedspraktik og/eller  
  ansatte med løntilskud. 

• Er den ledige ikke dækket på anden vis, 
  dækker jobcentret skader på den ledige, 
  eller skader begået af den ledige i praktik- 
  perioden.

Virksomheden skal være klar til at:
• sørge for, at den ledige får en grundig 
  instruktion og udbytte af praktikken. 

• have en kontaktperson på virksomheden,  den 
   ledige kan trække på under hele forløbet. 

• sikre, at arbejdsmiljøloven overholdes.

Sådan gør virksomheden:
Ansøgning foregår digitalt på vitas.bm.dk

• I VITAS kan du altid se, om der er beskeder 
   eller notifikationer angående din ansøgning, 
   du skal tage stilling til. Hver gang der sker 
   noget nyt i din sag, vil du også få besked på
   mail om hvad du skal gøre.
 
• Jobcentret skal udarbejde en jobplan til den 
  ledige før virksomhedspraktikkens begyndelse.

Få mere at vide om virksomhedspraktik i den lokale 
3F-afdeling eller hos det lokale jobcenter.
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LØNTILSKUD
... privat arbejdsgiver

Formålet er, at den ledige får mulighed for op-
læring, genoptræning og efterfølgende ordinær 
ansættelse.

Det er muligt at få tilskud til lønnen i op til 6 må-
neder. Den ledige, der ansættes i løntilskud, skal 
dog have været ledig i sammenlagt mere end 6 
måneder. 

Hvis den ledige er ufaglært, er over 50 år eller 
enlig forsøger, er det muligt at fravige kravet om 
6 måneders ledighed. 

Ledige dagpengemodtagere har ret til tilbud om 
ansættelse med løntilskud, når betingelserne er 
opfyldt, og personen selv har fundet tilbuddet. 

Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varig-heden 
af perioden med løntilskud.

Det er jobcentret, der godkender aftalen og ud-
betaler tilskuddet.

Læs mere på jobnet.dk

• Det er vigtigt, at ansættelsen ikke starter, 
  før jobcentret skriftligt har godkendt løn- 
  tilskudspladsen. 

• Der skal være tale om en nettoudvidelse i  
  antallet af medarbejdere.

• Repræsentanter for de ansatte - eller en 
  ansat - skal bekræfte, at de er blevet hørt 
  om ansættelsen.
  
• Løn- og ansættelsesvilkår skal følge den 
  almindelige overenskomst på området.

Virksomheden skal være klar til at:
• sørge for, at den ledige får en grundig 
  instruktion og udbytte af ansættelsen. 

• have en kontaktperson på virksomheden, 
  den ledige kan trække på under hele 
  forløbet. 

• sikre, at arbejdsmiljøloven overholdes.

Sådan gør virksomheden 
Ansøgning foregår digitalt på vitas.bm.dk
• I VITAS kan du altid se, om der er beskeder 
   eller notifikationer angående din ansøgning, 
   du skal tage stilling til. Hver gang der sker 
   noget nyt i din sag, vil du også få besked på
   mail om hvad du skal gøre.

Få mere at vide om virksomhedspraktik i den lokale 
3F-afdeling eller hos det lokale jobcenter.

HUSK
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