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Integro A/S er en landsdækkende kursus- og rådgivningsvirksomhed. Vi har specialiseret os i at få menneskeligt potentiale til at gå op i en højere enhed 
med erhvervslivets skiftende behov og udfordringer. Vores overordnede mål er at skabe arbejdsLIVSglæde. Siden 1994 har vi samarbejdet med kommuner 
og virksomheder inden for et bredt spektrum af målgrupper og brancher med høje jobeffekter til følge. Til glæde for borgerne og til gavn for samfundet. 

*) For flygtninge, der ansættes mere 
end 1 år efter at opholdstilladelsen er 
meddelt, men senest 2 år efter dette 
tidspunkt, er beløbene 2 x 15.000 kr.

Sammen om ansvaret

Hvis I ansætter en eller flere flygtninge inden for 1 
år, efter de har fået opholdstilladelse, får I for hver 
flygtning en bonus på 20.000 kr. efter 6 måneders 
ansættelse og yderligere 20.000 kr. efter 12 måne-
ders ansættelse.* Der skal være tale om ordinær be-
skæftigelse på mindst 19 timer om ugen.

Bonusordningen er et led i trepartsaftalen mellem re-
geringen og arbejdsmarkedets parter og gives til virk-
somheder, som ønsker at tage et medansvar for at 
skabe god integration af flygtninge i Danmark.

Sammen om job og uddannelse

Der er flere måder at tage del i vores fælles ansvar 
for at integrere flygtninge. Ud over ordinær ansæt-
telse har I mulighed for at tilbyde en læreplads og 
uddannelse i ét. Den nye Integrationsgrunduddannel-
se, IGU, udløser også bonus på 2 x 20.000 kr. Første 
udbetaling sker efter 6 måneders ansættelse og an-
den udbetaling efter 2 år, når uddannelsesforløbet er 
gennemført.

Skoleundervisningen skal udgøre i alt 20 uger á 37 
timer og praktikken mindst 25 timer om ugen i gen-
nemsnit. Lønniveauet under IGU er en elevsats på ca. 
70 kr. i timen.

 Vidste du, at man som virksomhed 
  nu får en bonus på to gange 20.000 kr., 

hvis man hjælper en flygtning i gang 
på arbejdsmarkedet?

Sammen om integration

Det er enkelt at komme i gang med at hjælpe flygt-
ninge i gang, og der er en række muligheder udover 
de nævnte. Virksomhedspraktik, sprogpraktik, vok-
senlærling, løntilskud og mentorordning er nogle af 
dem. 

Hos Integro har vi specialiseret os i integration og ar-
bejder tæt sammen med bl.a. Jobcenter Thisted for 
at give nye integrationsborgere fodfæste på arbejds-
markedet.

Kontakt os og hør nærmere om de mange mulighe-
der for at få støtte og hjælp, når virksomheden væl-
ger at hjælpe en eller flere flygtninge i gang. Til glæde 
og gavn for begge parter - og for samfundet.


