
 

Sådan gør du: 

Ring til Jobcenter Hedensted  
på telefon 79 75 54 00  
 

Kontakt til jobcentret 

Jobcenter Hedensted 

Niels Espes vej 8, 8722 Hedensted 

Tlf.: 79 75 54 00 

Web: jobcenter.hedensted.dk/  

Mail: jobcenter@hedensted.dk  

 Løntilskud 
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Jobcentret kan give ansættelse med løntilskud som tilbud til ledige, der af forskellige grunde har 
behov for lidt støtte til at få foden inden for i en virksomhed. 
 
Ansættelse med løntilskud kan etableres inden for alle arbejdsområder, funktioner og 
stillingstyper hos både private og offentlige virksomheder. 
 
Løntilskudsordningen har til formål at give den ledige mulighed for at genopfriske sine faglige 
kvalifikationer, anvende nyerhvervede kompetencer eller vænne sig til arbejdsmarkedet. 
Der er også mulighed for at blive optrænet til et helt nyt arbejdsområde. Støtteordningen har til 
formål at være springbræt til, at den enkelte får beskæftigelse, og bliver tilknyttet eller fastholdt 
på arbejdsmarkedet. 
 
Ansættelse med løntilskud aftales individuelt. Typisk gives løntilskuddet i en periode på en til seks 
måneder. Din virksomhed udbetaler som hovedregel overenskomstmæssig løn indenfor det 
pågældende ansættelsesområde og modtager et løntilskud, der udgør godt 70 kr. pr. løntime ved 
privat arbejdsgiver. 
Tilskuddet må dog ikke overstige 50 % af de samlede lønomkostninger for ansættelsen. 
 

Fordelene ved løntilskud 
• Jobcentret forsøger altid at finde den person, som din virksomhed har brug for 
• Virksomheden har eventuelt selv et emne til stillingen. Kontakt i så fald Jobcenter Hedensted 
• Når du ansætter en ledig med løntilskud, får din virksomhed mulighed for at danne sig et 

indtryk af, hvordan den pågældende arbejder – både fagligt og i samarbejdet med andre 
• Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde med din virksomhed og den ledige 
• Det er i nogle tilfælde muligt at få yderligere løntilskud til en mentor, der kan give ekstra 

introduktion og vejledning til den person, der ansættes med løntilskud. 
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