
Har du opgaver i din virksomhed, 
I i
 

kke får løst i det daglige?
Jobcenteret kan formidle en medarbejder, der kan arbejde få timer og frigive ressourcer til  
jeres kerneopgaver i dagligdagen, ved travlhed og ferieperioder.

Hvad er SMÅJOB?

Ansættelse af en medarbejder med få timers lønnet  
I kan eksempelvis 

arbejde om ugen i en kortere eller længere periode. 
 
få hjælp til at løse:

En fleksibel medarbejder, som fx kan træde til under  • Pedelopgaver
ferie, sæsonarbejde eller ved pludseligt opstået behov.

•  Forefaldende opgaver på lager/værksted
Det kan være en ufaglært, som med fordel kan løse  •  Græsslåning/snerydning
flere opgaver. •  Rengøring og oprydning – inde og ude

En medarbejder, der kan arbejde med de opgaver,  •  Bortskaffelse af affald
som I mangler at få gjort, og ikke har nok hænder til  •  Administrative opgaver
i dagligdagen.

•  Arkiveringsopgaver
•  Kørselsopgaver
•  Pakkeopgaver

SMÅJOB er en god ide! •  Lettere hjælp i køkken/kantine 
•  Vareopfyldning

’Småjob er et helt almindeligt job - bare på færre timer’. •  Bilvask og støvsugning
’Vi har én ansat i småjob. Det har vi allerførst valgt, fordi vi •  Rengøring af butik 
gerne vil hjælpe den pågældende borger med at komme  og meget andet...
tilbage på arbejdsmarkedet. Og så har vi valgt det fordi vi 
har nogle opgaver her i huset, som vi rigtig gerne vil have 
løst, men som ikke nødvendigvis skal løses lige nu og her’.  
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FAKTA, når du ansætter 
i
 
 småjob…

• Hvis arbejdstiden er på mindre end 8 timer ugentligt, er der ikke krav om en ansættelses kontrakt. 

• Medarbejderen er omfattet af den samme lovgivning, som gælder for andre lønmodtagere.

• Medarbejderen har ret til feriepenge som svarer til 12,5%.

• Vær opmærksom på, om der skal bruges bi- eller hovedkort. Ofte bruges hovedkortet  
ved den offentlige ydelse.

• Vær opmærksom på din sygedagpengeforpligtigelse ved ansættelse i over 8 uger og  
på minimum 9 timer og 15 minutter ugentligt.

Kan lønnede timer kombineres 
me
 

d praktik og løntilskud?
• Du kan have en medarbejder ansat med få lønnede timer, der samtidig er i praktik  

eller løntilskud, hvor han eller hun oplæres i nye færdigheder. 

• Medarbejderen kan dog ikke have lønnede timer og praktik/løntilskud i den samme  
arbejdsfunktion hos jer.

Hv
 

em er målgruppen for småjob?
• Ledige, der har brug for at komme tilbage på arbejdsmarkedet og få foden indenfor.

• Alle borgere på kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelsesydelse, jobafklaring og  
i ressourceforløb kan have et job få timer ugentligt.

• Ledige, som kan have en lønindtægt hos jer sammen med en supplerende offentlig ydelse.

Hedensted

VIL DU VIDE MERE?

KONTAKT Virksomhedskonsulenterne:
Lena Hansen - Mobil 51 71 87 77
Louise Hee Ahle - Mobil 30 46 86 56 
- eller se mere på jobcenter.hedensted.dk under småjobs


