
Nem og effektiv præsentation af jobcentrets tilbud til virksomheder

Faktaark til virksomheder

Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER

Jobcentrenes 

foretrukne 

præsentations-

redskab

”Jobcenter Sønderborg 
har stor gavn af de faktaark Wanek 

& Myrner producerer til den borgerrettede 
og virksomhedsrettede kommunikation. 

Borgerne såvel som virksomhederne bliver 
i højere grad selvhjulpne med konceptet, som 

løbende bliver ajourført jævnfør lovgivningen. De 
virksomhedsrettede faktaark er altid med i tasken 
hos vores opsøgende virksomhedskonsulenter, og 

de borgerrettede faktaark er tilgængelige på 
vores hjemmeside og i vores indgang.”

Anders Hess, AC-fuldmægtig 
i Jobcenter Sønderborg

Kvalitetsmapper

 altid opdaterede og  
let tilgængelige faktaark

Nem webvisning og  
opdatering af faktaark

Side 3



2Faktaark til virksomheder · Kommunikation der styrker beskæftigelsen

Vi er et ambitiøst hold af dedikerede kommunikatører, som hver dag brænder for at levere nytænkende kommunikationsløsninger,  
der får endnu flere i job og uddannelse.  
Læs mere på www.wanek-myrner.dk 

WANEK &
MYRNER

Fuglebækvej 2A, 1 sal
2770 Kastrup 

Tlf.: 40862253
info@wanek-myrner.dk 

©
 W

anek &
 M

yrner - alle rettigheder forbeholdes  id 271021

Obligatorisk:

Levering af faktaark (engangsudgift) 14.900 kr.

Optioner:

Opdateringsaftale online - 12 mdr. 19.500 kr. 

Opdateringsaftale print-selv ark - 12 mdr. 16.500 kr.

Design og tryk af 500 omslagsmapper 9.900 kr.

Priseksempel med 500 mapper  
og 12 måneders print-selv opdatering 

41.300 kr.

Priser 

Faktaark til virksomheder gør det nemt 
og effektivt at præsentere alle jobcentrets 
tilbud - både som print og online. 
De fleste virksomhedskonsulenter ser det som en tidskrævende 
opgave at forberede virksomhedskontakten og konkrete virksom-
hedsbesøg. Ud over at bruge ressourcer på at være opdateret på 
al relevant lovgivning, ligger der som regel meget tid i at samle de 
tilbud, virksomheden skal præsenteres for. 
 
Med faktaark til virksomheder sikrer jobcentret sig et minimum af 
udgifter og administrative opgaver forud for virksomhedskontakten 
(se oversigten over alle ark på side 4.)

Med løsningen får jobcentret: 

•  Et fleksibel og ressourcebesparende informationskoncept
• Løbende opdatering af alle faktaark 
• Stærkere virksomhedsservice 

• Mulighed for tilkøb af omslagsmapper med plads til visitkort
• Mulighed for tilkøb af online hosting for nem webvisning

Nyhed - online hosting og ajourføring af faktaark! 
Som option tilbyde vi at hoste og ajourføre jobcentrets unikke 
faktaark online. Så kan virksomheder og konsulenter altid tilgå 
opdaterede beskrivelser fra en iPad eller en bærbar pc. Samtidig 
bliver det nemt at linke til de opdaterede beskrivelser fra kommu-
nens hjemmeside. Se illustration på næste side.

Der er mulighed for at vælge mellem forskellige design til mappe, 
print-selv faktaark og online faktaark - alle med jobcentrets unikke 
kontaktoplysninger.  Kontakt os på tlf.: 40862253 for mere  
information.

Faktaark til virksomheder

Alle priser er ekskl. moms og leveringsudgifter

Se  side 3

Enkel print-selv løsning  

Online hosting for nem webvisning
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Beskrivelse af seneste opdateringer og overskuelig 
menustruktur med link til printvenlig webvisning 
af alle faktaark til virksomheder.   

Opdateringsaftale - online 

Vores online opdateringsaftale betyder, at vi hoster, drifter 
og ajourfører alle jobcentrets unikke faktaark på vores 
webserver.  
 
Jobcentret får således sit eget webafsnit på faktaark.dk, så 
virksomheder og konsulenter altid kan tilgå opdaterede 
beskrivelser via iPads eller pc, og links fra kommunens web 
bliver aldrig forældede. 

Få jeres eget  webafsnit med  strukturet visning  af alle faktaark til virksomheder

Beskrivelse af  ordningen, fordele, ”Sådan gør du”  og eksempel
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Indholdsfortegnelse pr. 26. april 2016
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Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for trykfejl og løbende æ
ndringer i satser og lovgivning 

Søg og annoncer efter medarbejdere
 Jobnet – din online jobbank
 Workindenmark – udenlandsk arbejdskraft
 Rekruttering

 
Udvid mulighederne for at finde medarbejdere

 Virksomhedspraktik
 Virksomhedscenter
 Elever under 25 år
 Voksenlærlinge – elever med erhvervserfaring over 25 år
 InnoBooster – ny vej til vækst og beskæftigelse
 Integration – lad nytilkomne flygtninge bidrage
 EGU – Praktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen
 Fritidsjob for unge
 Mentorordning
 Opkvalificeringsjob
 Job med løntilskud
 Job med løntilskud til førtidspensionister (tidl. skånejob)
 Job med løntilskud til nyuddannede med handicap
 Virksomhedsrevalidering
 Seniorjob i kommunen
 Fleksjob

Få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap
 Fraværs- og fastholdelsespolitik
 Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale
 Fast track – tidligere opfølgning på langvarige 

sygemeldinger
 Mulighedserklæring
 Fastholdelsesplan
 Jobcentrets otte ugers opfølgningssamtale
 Revurdering af sygedagpengesager
 Jobafklaringsforløb
 Anmeldelse af og refusion for sygefravær
 Rundbordssamtaler
 Delvis syge- eller raskmelding
 § 56 aftale – refusion ved kritisk/kronisk sygdom
 Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads
 Personlig assistance

 
Få hjælp til opkvalificering af medarbejdere

 Jobrotation – efteruddannelse af medarbejdere
 Sporskifte – nye veje for nedslidningstruede medarbejdere
 Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
 Forberedende voksenundervisning (FVU) 
 Ordblindeundervisning (OBU)
 Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)

 
Rådgivning ved afskedigelser og partnerskabsaftale

 Arbejdsfordeling 
 Assistance ved større afskedigelser
 Partnerskabsaftale

Jobcenter Helsingør · Birkedalsvej 27 · 3000 Helsingør · E-mail: ju@helsingor.dk www.helsingor.dk · Virksomhedslinje: Tlf. +45 4928 3406

Indhold

Virksomhedsinformation

Indholdsfortegnelse   er ”klikbar”, så man ved et klik på ord-ningerne kan hoppe direkte til det ønskede faktaark
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Opdateringsaftale - print-selv 

Bjarkesvej 2 • 3450 Allerød • Tel +45 48 10 01 00 • Fax +45 48 10 02 54 • www.jobnet.dk • jobcenter@alleroed.dk

Allerød

Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1 19-03-2007   08:53:4719-03-2007   08:53:47

Bjarkesvej 2 • 3450 Allerød • Tel +45 48 10 01 00 • Fax +45 48 10 02 54 • www.jobnet.dk • jobcenter@alleroed.dk

Allerød

Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1 19-03-2007   08:53:4719-03-2007   08:53:47

Bjarkesvej 2 • 3450 Allerød • Tel +45 48 10 01 00 • Fax +45 48 10 02 54 • www.jobnet.dk • jobcenter@alleroed.dk

Allerød

Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1 19-03-2007   08:53:4719-03-2007   08:53:47

Bjarkesvej 2 • 3450 Allerød • Tel +45 48 10 01 00 • Fax +45 48 10 02 54 • www.jobnet.dk • jobcenter@alleroed.dk

Allerød

Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1 19-03-2007   08:53:4719-03-2007   08:53:47

Bjarkesvej 2 • 3450 Allerød • Tel +45 48 10 01 00 • Fax +45 48 10 02 54 • www.jobnet.dk • jobcenter@alleroed.dk

Allerød

Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1 19-03-2007   08:53:4719-03-2007   08:53:47

Bjarkesvej 2 • 3450 Allerød • Tel +45 48 10 01 00 • Fax +45 48 10 02 54 • www.jobnet.dk • jobcenter@alleroed.dk

Allerød

Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1 19-03-2007   08:53:4719-03-2007   08:53:47

Bjarkesvej 2 • 3450 Allerød • Tel +45 48 10 01 00 • Fax +45 48 10 02 54 • www.jobnet.dk • jobcenter@alleroed.dk

Allerød

Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1 19-03-2007   08:53:4719-03-2007   08:53:47

Bjarkesvej 2 • 3450 Allerød • Tel +45 48 10 01 00 • Fax +45 48 10 02 54 • www.jobnet.dk • jobcenter@alleroed.dk

Allerød

Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1 19-03-2007   08:53:4719-03-2007   08:53:47

Bjarkesvej 2 • 3450 Allerød • Tel +45 48 10 01 00 • Fax +45 48 10 02 54 • www.jobnet.dk • jobcenter@alleroed.dk

Allerød

Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1 19-03-2007   08:53:4719-03-2007   08:53:47

Bjarkesvej 2 • 3450 Allerød • Tel +45 48 10 01 00 • Fax +45 48 10 02 54 • www.jobnet.dk • jobcenter@alleroed.dk

Allerød

Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1 19-03-2007   08:53:4719-03-2007   08:53:47

Bjarkesvej 2 • 3450 Allerød • Tel +45 48 10 01 00 • Fax +45 48 10 02 54 • www.jobnet.dk • jobcenter@alleroed.dk

Allerød

Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1 19-03-2007   08:53:4719-03-2007   08:53:47

Bjarkesvej 2 • 3450 Allerød • Tel +45 48 10 01 00 • Fax +45 48 10 02 54 • www.jobnet.dk • jobcenter@alleroed.dk

Allerød

Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1Løsark_Jobcenter_cmyk_3k.indd   1 19-03-2007   08:53:4719-03-2007   08:53:47

Print-selv-faktaarkene placeres som pdf-filer på jobcentrets it-system

Allerød

Vi klarer arbejdet...

Jobcenter Allerød 
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Ved virksomhedsbesøg printer 
jobkonsulenten selv relevante faktaark 
og tager dem med i mappen.

Ved lovændringer i LAB eller ved ændring 
af kontaktoplysninger opdaterer vi de 
enkelte faktaark og sender de nye pdf-filer 
til jobcentrets kontaktperson. 

Kontaktpersonen udskifter de aktuelle ark 
på jobcentrets it-system, så alle jobkonsulen-
ter altid har adgang til at printe jobcentrets 
ajourførte beskæftigelsestilbud.
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Nye faktaark i indbakken- hver gang loven ændrer sig!

Færdigt produkt

Opdateringsaftalen sikrer, at jobcentrets print-selv-faktaark altid inde-
holder opdaterede og ajourførte informationer jf. LAB.  Når lovgivnin-
gen ændrer sig, fremsender vi nye ark til hvert jobcenter.

Fredensborg

Sådan gør du EksempelFordele

En 34-årig kvinde har aldrig fået gen-
nemført en uddannelse og har flere 
års ledighed bag sig. Hun interesse-
rer sig meget for helse og naturme-
dicin. Jobcentret finder en ledig stil-
ling som butiksassistent i den lokale 
helseforretning. Stillingen kræver 
imidlertid en del oplæring og produkt-
kendskab. Der oprettes derfor løntil-
skud i oplæringsperioden. Efter tre 
måneder ansættes kvinden på nor-
male vilkår. 

Kontakt jobcentret og hør mere om 
mulighederne for ansættelse med 
løntilskud. 

Blanket til ansøgning om løntilskud 
kan findes på: 
www.jobnet.dk/blanketter

Se også www.ijobnu.dk, hvor du kan 
finde eksempler på støtteordninger 
for handicappede.

For virksomheder betyder løntilskudsordningen, at 
det er muligt at ansætte en potentiel ny medarbejder 
på arbejdspladsen med tilskud. Løntilskudsordningen 
kan vare op til 12 måneder, men typisk gives løntil-
skuddet i en periode på tre til seks måneder. Herefter 
kan ansættelsen fortsætte uden løntilskud. 

Det er en forudsætning for private virksomheder, at den 
nye medarbejder kommer fra en periode med minimum 
seks måneders ledighed. Virksomheden udbetaler som 
minimum overenskomstmæssig løn inden for det på-

gældende ansættelsesområde og modtager herefter 
et løntilskud på kr. 68,55 pr. arbejdstime (2011 sats), 
hvis den ansætter en dagpenge-, kontanthjælps- el-
ler starthjælpsmodtager. For offentlige virksomheder 
gælder andre satser - ring og hør jobcentret. 

Der findes også løntilskudsordninger for nyuddannede 
handicappede, ledige over 55 år samt førtidspensioni-
ster - se separate faktaark.

Løntilskud

Giver virksomheden mulighed for 
at danne sig et indtryk af den på-
gældende medarbejder – både 
fagligt og socialt. For jobsøgere gi-
ver ordningen mulighed for at gen-
opfriske faglige kvalifikationer, an-
vende nyerhvervede kompetencer 
eller blot vænne sig til det at være 
på en arbejdsplads. Der er også 
mulighed for at blive optrænet til et 
helt nyt arbejdsområde.

Løntilskudsforløbet planlægges i 
tæt samarbejde med virksomhe-
den og den ledige. Jobcentret yder 
støtte og vejledning og følger lø-
bende op på løntilskudsjobbet. 

•

•
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måneder ansættes kvinden på nor-

male vilkår. 

Kontakt jobcentret og hør mere om 

mulighederne for ansættelse med 

løntilskud. 

Blanket til ansøgning om løntilskud 

kan findes på: 

www.jobnet.dk/blanketter

Se også www.ijobnu.dk, hvor du kan 

finde eksempler på støtteordninger 

for handicappede.

For virksomheder betyder løntilskudsordningen, at 

det er muligt at ansætte en potentiel ny medarbejder 

på arbejdspladsen med tilskud. Løntilskudsordningen 

kan vare op til 12 måneder, men typisk gives løntil-

skuddet i en periode på tre til seks måneder. Herefter 

kan ansættelsen fortsætte uden løntilskud. 

Det er en forudsætning for private virksomheder, at den 

nye medarbejder kommer fra en periode med minimum 

seks måneders ledighed. Virksomheden udbetaler som 

minimum overenskomstmæssig løn inden for det på-

gældende ansættelsesområde og modtager herefter 

et løntilskud på kr. 68,55 pr. arbejdstime (2011 sats), 

hvis den ansætter en dagpenge-, kontanthjælps- el-

ler starthjælpsmodtager. For offentlige virksomheder 

gælder andre satser - ring og hør jobcentret. 

Der findes også løntilskudsordninger for nyuddannede 

handicappede, ledige over 55 år samt førtidspensioni-

ster - se separate faktaark.

Løntilskud

Giver virksomheden mulighed for 

at danne sig et indtryk af den på-

gældende medarbejder – både 

fagligt og socialt. For jobsøgere gi-

ver ordningen mulighed for at gen-

opfriske faglige kvalifikationer, an-

vende nyerhvervede kompetencer 

eller blot vænne sig til det at være 

på en arbejdsplads. Der er også 

mulighed for at blive optrænet til et 

helt nyt arbejdsområde.

Løntilskudsforløbet planlægges i 

tæt samarbejde med virksomhe-

den og den ledige. Jobcentret yder 

støtte og vejledning og følger lø-

bende op på løntilskudsjobbet. 

•

•

Fredensborg

Sådan gør du 
Eksempel

Fordele
En 34-årig kvinde har aldrig fået gen-

nemført en uddannelse og har flere 

års ledighed bag sig. Hun interesse-

rer sig meget for helse og naturme-

dicin. Jobcentret finder en ledig stil-

ling som butiksassistent i den lokale 

helseforretning. Stillingen kræver 

imidlertid en del oplæring og produkt-

kendskab. Der oprettes derfor løntil-

skud i oplæringsperioden. Efter tre 

måneder ansættes kvinden på nor-

male vilkår. 

Kontakt jobcentret og hør mere om 

mulighederne for ansættelse med 

løntilskud. 

Blanket til ansøgning om løntilskud 

kan findes på: 

www.jobnet.dk/blanketter

Se også www.ijobnu.dk, hvor du kan 

finde eksempler på støtteordninger 

for handicappede.

For virksomheder betyder løntilskudsordningen, at 

det er muligt at ansætte en potentiel ny medarbejder 

på arbejdspladsen med tilskud. Løntilskudsordningen 

kan vare op til 12 måneder, men typisk gives løntil-

skuddet i en periode på tre til seks måneder. Herefter 

kan ansættelsen fortsætte uden løntilskud. 

Det er en forudsætning for private virksomheder, at den 

nye medarbejder kommer fra en periode med minimum 

seks måneders ledighed. Virksomheden udbetaler som 

minimum overenskomstmæssig løn inden for det på-

gældende ansættelsesområde og modtager herefter 

et løntilskud på kr. 68,55 pr. arbejdstime (2011 sats), 

hvis den ansætter en dagpenge-, kontanthjælps- el-

ler starthjælpsmodtager. For offentlige virksomheder 

gælder andre satser - ring og hør jobcentret. 

Der findes også løntilskudsordninger for nyuddannede 

handicappede, ledige over 55 år samt førtidspensioni-

ster - se separate faktaark.

Løntilskud

Giver virksomheden mulighed for 

at danne sig et indtryk af den på-

gældende medarbejder – både 

fagligt og socialt. For jobsøgere gi-

ver ordningen mulighed for at gen-

opfriske faglige kvalifikationer, an-

vende nyerhvervede kompetencer 

eller blot vænne sig til det at være 

på en arbejdsplads. Der er også 

mulighed for at blive optrænet til et 

helt nyt arbejdsområde.

Løntilskudsforløbet planlægges i 

tæt samarbejde med virksomhe-

den og den ledige. Jobcentret yder 

støtte og vejledning og følger lø-

bende op på løntilskudsjobbet. 

•

•

Fredensborg

Sådan gør du 
Eksempel

Fordele

En 34-årig kvinde har aldrig fået gen-nemført en uddannelse og har flere års ledighed bag sig. Hun interesse-rer sig meget for helse og naturme-dicin. Jobcentret finder en ledig stil-ling som butiksassistent i den lokale helseforretning. Stillingen kræver imidlertid en del oplæring og produkt-kendskab. Der oprettes derfor løntil-skud i oplæringsperioden. Efter tre måneder ansættes kvinden på nor-male vilkår. 

Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for ansættelse med løntilskud. 

Blanket til ansøgning om løntilskud kan findes på: 
www.jobnet.dk/blanketter

Se også www.ijobnu.dk, hvor du kan finde eksempler på støtteordninger for handicappede.

For virksomheder betyder løntilskudsordningen, at det er muligt at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud. Løntilskudsordningen kan vare op til 12 måneder, men typisk gives løntil-skuddet i en periode på tre til seks måneder. Herefter kan ansættelsen fortsætte uden løntilskud. 
Det er en forudsætning for private virksomheder, at den 
nye medarbejder kommer fra en periode med minimum 
seks måneders ledighed. Virksomheden udbetaler som 
minimum overenskomstmæssig løn inden for det på-

gældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud på kr. 68,55 pr. arbejdstime (2011 sats), hvis den ansætter en dagpenge-, kontanthjælps- el-ler starthjælpsmodtager. For offentlige virksomheder gælder andre satser - ring og hør jobcentret. 
Der findes også løntilskudsordninger for nyuddannede handicappede, ledige over 55 år samt førtidspensioni-ster - se separate faktaark.

Løntilskud

Giver virksomheden mulighed for at danne sig et indtryk af den på-gældende medarbejder – både fagligt og socialt. For jobsøgere gi-ver ordningen mulighed for at gen-opfriske faglige kvalifikationer, an-vende nyerhvervede kompetencer eller blot vænne sig til det at være på en arbejdsplads. Der er også mulighed for at blive optrænet til et helt nyt arbejdsområde.

Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde med virksomhe-den og den ledige. Jobcentret yder støtte og vejledning og følger lø-bende op på løntilskudsjobbet. 

•

•
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Opdateringsaftale - online 

Webhosting 
 
Alle faktaark placeres på vores dedikerede  
webserver og hentes på adressen: 
  
Eksempler for Lemvig (alle ark og voksenlærling) 
www.faktaark.dk/lemvig/samlede_ark.pdf 
www.faktaark.dk/lemvig/voksenlaerling.pdf

Når det samlede materiale tilgås fra en iPad kan det med fordel vises via iBook 
app´en (med bladrefunktion). Det giver fuldt overblik over de samlede ark, så man 
hurtigt kan switche imellem de forskellige beskrivelser. Ibook understøtter også 
trådløst print, hvis der fx er beskrivelser, som virksomheden skal se nærmere på.

Ved lov- eller satsændringer opdaterer 
vi de enkelte faktaark på serveren, så 
linket fra kommunens web og den ge-
nerelle onlinevisning altid er opdateret. 
Kun ved nytilkomne beskrivelser er der 
behov for at oprette et nyt link.

Online visningen af hvert ark hentes fra vores webserver. 

Opdateringsaftalen på online faktaark betyder, at vi hoster, drifter og 
ajourfører alle jobcentrets unikke online faktaark på vores webserver. Så 
kan virksomheder og konsulenter altid tilgå opdaterede beskrivelser via 
iPads eller pc, og links fra kommunens web bliver aldrig forældede. 


