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En fleksjobber er en fleksibel medarbejder med nedsat arbejdsevne, der opfylder din virksomheds store
eller små behov.
Fleksjob er en ansættelse, som gør det muligt for personer, med varig og væsentlig begrænsning i
arbejdsevne, at varetage et arbejde. En fleksjobber arbejder sjældent på fuldtid, men arbejder fra 2 timer
om ugen og opefter.
Fleksjob kan oprettes indenfor de fleste arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i private og offentlige
virksomheder.
Hvis du mangler en deltidsmedarbejder, er det nemt og attraktivt at ansætte en fleksjobber.
Som arbejdsgiver betaler du kun for det arbejde, der bliver udført, mens Jobcentret tager sig af den øvrige
administration

Fordelene er





Fleksjobordningen er oplagt til at få løst mindre opgaver i din virksomhed. Opgaver som du ellers ikke
får løst eller ofte selv ender med at løse
Jobcentret kan formidle fleksjobansøgere indenfor alle brancher, og hjælpe med at finde en fleksjobber
Ingen ekstra administration i forhold til dine øvrige medarbejdere
Ansættelse af en medarbejder i et fleksjob signalerer social ansvarlighed og skaber tryghed i
organisationen.

Økonomi
Din virksomhed betaler fleksjobberen løn for det arbejde, der bliver udført. Det betyder, at hvis du
ansætter en fleksjobber 20 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 80 %, betaler du løn for 16 timers
arbejde.
Ved sygdom kan der søges sygedagpenge/sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Der kan ydes
sygedagpengerefusion under sygefravær i det tilfælde, at borgeren ikke har opbrugt 22 ugers sygdom
indenfor de seneste 9 måneder. Der kan søges om nødvendigt værktøj, arbejdsredskaber,
arbejdspladsindretning og personlig assistance til personer i fleksjob (se faktablad om Tilskud til
introduktion og fastholdelse:
http://jobcenter.hedensted.dk/media/757058/TilskudTilIntroduktionFastholdelse.pdf ).

Sådan gør du:
Kontakt en af vores virksomhedskonsulenter på tlf.: 79 75 54 00 eller på jobcenter@hedensted.dk og
hør om mulighederne for at etablere fleksjob i din virksomhed.
Links: www.fleks.nu og www.forebyggelsesfonden.dk

