
INDEN MØDET KAN I  
MED FORDEL FORHOLDE JER TIL:

 
· Om I har arbejdsfunktioner / opgaver, som 

måske ikke berettiger en fuldtidsstilling, men 
som kan højne virksomhedens service og 
gøre arbejdsdagen lettere for alle (typisk alle 
servicefunktioner)? 

· Hvor mange timer I forventer, at arbejdsopga-
verne vil tage, og evt. om I vil have behov for 
én eller flere fleksjobbere?

 

ALLE BORGERE 

KAN BIDRAGE

DIN GENVEJ

TIL FLEKSIBLE MEDARBEJDEREfleksmatch.dk

Formålet med konsulentens besøg er - sammen med 
jer - at afdække, om I har nogle arbejdsfunktioner, der 
ikke kræver en fuldtidsmedarbejder, og som derfor 
kan varetages af en fleksjobber.
 

En fleksjobber er en borger, som har fået nedsat 
arbejdsevne efter sygdom eller ulykke. Der findes 
derfor fleksjobbere med alle tænkelige kompetencer. 
Din virksomhed kan ansætte fleksjobbere helt ned til 
få timer om ugen, og I betaler kun løn for den effekti-
ve tid, der modsvarer fleksjobberens kvalifikationer og 
arbejdets art.
 
På den måde kan I få løst nogle af dagligdagens min-
dre og afgrænsede opgaver, der pt. ikke er ressourcer 
eller tid til. Og der er ikke mere administrativt arbejde 
med fleksjobberen end med øvrige medarbejdere.
 

Fleksjobberen kan eventuelt 
begynde hos jer i en kort ulønnet 
praktik. Det giver tid til oplæring og til at tilrettelægge 
arbejdet ud fra de nødvendige skånehensyn. Samtidig 
finder I ud af, om der er den rigtige kemi.
 
Jobcentrets virksomhedskonsulenter har stor erfaring 
med at identificere mulige jobåbninger og matche 
virksomheden med den rette medarbejder. Vi sørger 
for at skabe kontakten mellem jer og ledige, som er 
tilkendt et fleksjob.  Vi kan desuden rådgive jer om 
mulighederne i forhold til den enkelte fleksjobber, bl.a. 
om muligheder for evt. tilskud, hjælpemidler samt 
hjælpe jer med de administrative forberedelser før 
ansættelsen.
 
Ordningen giver jer mulighed for at ansætte eller 
beholde en faglig kompetent medarbejder med be-
grænsninger i arbejdsevnen, og samtidig viser I social 
ansvarlighed og skaber tryghed i organisationen.
 
Hvis I på forhånd har gjort jer tanker om, hvilke 
arbejdsfunktioner I mangler at få udfyldt, kan vi 
hurtigere nå et spadestik dybere og finde en kandidat, 
som matcher jeres behov. I har også selv mulighed for 
at tjekke ledige kandidater ud på fleksmatch.dk 
 
Det er også helt i orden, hvis I blot ønsker en generel 
introduktion til fleksjobordningen. Vi ser frem til et 
rigtigt godt møde!

Med venlig hilsen
Dit jobcenter

NEM OG GRATIS 
INFORMATION OM 
FLEKSJOB

Brug 5 min. på forberedelse

TAK
 - fordi I har sagt  

ja til et møde  

med en af vores  

konsulenter!


