
Se mere på jobcenter.hedensted.dk

Kontaktinformation 
Jobcenter Hedensted
Niels Espes Vej 8, 
8722 Hedensted
Tlf.: 7975 5400 

CVR: 29 18 95 87 

Web: jobcenter.hedensted.dk 
e-mail: jobcenter@hedensted.dk

Åbningstider: 
Mandag-onsdag  09.00 - 15.00
Torsdag   09.00 - 17.00
Fredag   09.00 - 13.00

Selvbetjening
På jobcenter.hedensted.dk er der mulig-
hed for selvbetjening, f.eks. refusion og 
Nemrefusion

Hvad kan 
Jobcenter 
Hedensted 
gøre for din  
virksomhed?
Læs mere på næste side om bl.a. 
• Rekruttering
• Småjobs
• Løntilskud
• Virksomhedspraktik
• Fleksjob
• Arbejdspladsfastholdelse
• Opkvalificering
• Flygtninge



Se mere om forskellige ordninger på  
jobcenter.hedensted.dk

Hedensted

 Find arbejdskraft 

Rekruttering: 
Vi tilbyder din virksomhed omkostningsfri rekruttering 
af fuldtids- og deltidsmedarbejdere samt medarbej-
dere til projektansættelser og vikariater mm.  
Vi matcher også gerne din virksomhed med fleksjob-
bere og voksenlærlinge.

Småjobs: 
Har din virksomhed sæsonudsving, eller en mindre 
opgave, der venter på at blive løst? Gennem Små-
jobs får du løst nogle opgaver, der ellers ikke er tid 
til i din virksomhed.

Løntilskud: 
Ved brug af løntilskud giver din virksomhed en ledig 
nye kompetencer, erfaringer og kontakter. Det giver 
den ledige et bedre udgangspunkt for at søge job, 
f.eks. hvis personen er langt fra arbejdsmarkedet, 
eller skal begynde i et nyt fagområde, hvor han eller 
hun ikke tidligere har erfaring. Du får tilskud til løn-
nen fra Jobcentret. 

Virksomhedspraktik: 
Her kan din virksomhed få mulighed for at afprøve 
den lediges kompetencer i konkrete jobfunktioner. 
Praktikken kan også bidrage til tilbagevenden til ar-
bejdsmarkedet for en sygemeldt. Løn og forsikring 
klarer Jobcentret.  

Flygtninge: Jobcentret kan hjælpe dig med en inte-
grationsaftale ved ansættelse af flygtning.

 Fleksjob 

Fleksjob: 
En fleksjobber er en fleksibel medarbejder med ned-
sat arbejdsevne, der kan arbejde fra 2 t. pr. uge og 
opefter.  Vi kan oprette fleksjob indenfor de fleste 
arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i både 
private og offentlige virksomheder. 
Din virksomhed betaler kun for det arbejde, der bli-
ver udført, mens Jobcentret tager sig af den øvrige 
forsørgelse.

Fastholdelses-fleksjob: 
I fastholdelses-fleksjob kan din virksomhed fastholde 
en medarbejder i sit nuværende job trods nedsat 
arbejdsevne.

Kontakt Jobcentret, så vi sammen kan lave en fast-
holdelsesplan.

 Arbejdspladsfastholdelse 

Sygefravær og - samtaler: 
Når din virksomhed følger op på en sygemeldt med-
arbejder, kan I bruge mulighedserklæringen fra læ-
gen og sammen lave en fastholdelsesplan. Jobcen-
tret kommer gerne med ideer til samtalen og planen. 

Arbejdsfastholdelse: 
Din virksomhed kan fastholde medarbejdere ved 
f.eks. at anvende delvis rask- eller sygemelding, 
mentor, praktik på egen arbejdsplads, arbejdsplad-
sindretning og arbejdsredskaber, personlig assistan-
ce, § 56 – aftale, revalidering eller fastholdelses-
fleksjob.

	 Opkvalificering	

Jobrotation: 
Hvis	du	vil	opkvalificere	dine	medarbejdere,	og	sam-
tidig opretholde en produktion og få opgaver løst, 
er jobrotation en praktisk og økonomisk fordelagtig 
mulighed for din virksomhed. 

Voksenlærling: 
Du kan både ansætte egne medarbejdere eller nye 
som voksenlærlinge. Ordningen giver dig mulighed 
for at forebygge fremtidig mangel på faglært arbejds-
kraft. Søg tilskud for medarbejdere over 25 år!

Efter- og videreuddannelse  
af dine medarbejdere: 
Kontakt Jobcentret, så vi sammen kan lægge en 
plan med uddannelsesinstitutionerne. 


