
ANSÆTTELSE I FLEKSJOB 

VEJLEDNING 



Ansættelse 
Fleksjobordningen er enkel og fleksibel både for den ansatte og 

virksomheden. I kan ansætte en medarbejder i fleksjob i det antal timer, 

som I har behov for - helt ned til to aflønnede timer om ugen. 

Ansættelseskontrakt 

Ved ansættelse af en medarbejder i fleksjob udarbejder I  en 

ansættelseskontrakt som ved ethvert andet job. Ved ansættelse i fleksjob 

skal følgende tilføjes ansættelseskontrakten: 

- Fremmødte timer 

- Aflønnede timer- Timeløn 

Kontrakten sendes til: 

Jobcenter Aarhus, 

Integration og Fleksjob 

Silkeborgvej 622, 

8220 Brabrand 

Tlf.: 4185 6392 

Løn 

Lønnen fastsættes mellem arbejdsgiver og arbejdstager på baggrund af den 

overenskomstmæssige løn indenfor det pågældende område. 

I udbetaler løn på baggrund af borgerens effektivitet og arbejdsevne. 

Effektivitet og arbejdsintensitet afklares sammen med en 

virksomhedskonsulent. 

Fleksløntilskud 

Medarbejderen får et fleksløntilskud som supplement til den løn, I 

udbetaler. Flekslønstilskuddet beregnes ud fra lønniveauet og det antal 

timer medarbejderen er ansat. 

En virksomhedskonsulent vil, kort efter at ansættelsesforholdet er aftalt, 

sende en bekræftelse på, at fleksjobbet er etableret. Samtidig vil det 

fremgå, hvilke skånehensyn, effektive og fremmødte timer, der er aftalt i 

forbindelse med etableringen af jobbet. 



Kontakten til jobcenteret 
Sygedagpengerefusion 

I forbindelse med en eventuel sygemelding, kan I anmode om 

sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, såfremt den fleksjobansatte er 

berettiget til løn under sygdom. Ligesom ved alle andre ansættelser, skal der 

anmeldes sygefravær gennem virk.dk/nemrefusion.  

Undtagelse: Når/hvis en person ansat i fleksjob har opbrugt 22 ugers 

sygedagpenge indenfor 9 måneder, kan personen være berettiget til en 

lavere ydelse, ressourceforløbsydelse jf.§69 i Lov om Aktiv Socialpolitik. 

 

Ferie 

Den ansatte modtager ferieledighedsydelse i forbindelse med afholdelse af 

ferie, indtil medarbejderen selv har optjent ferie. 

Opfølgning 

Jobcenteret foretager opfølgning efter 2 ½ år og igen efter 4 ½ år, hvor der 

udarbejdes en status. Skulle der i løbet af ansættelsen opstå behov for 

kontakt til Jobcenter Aarhus, er I velkommen til at henvende jer til 

Integration og Fleksjob  på tlf.: 4185 6392 

Rekruttering og fastholdelse 

Jobcenter Aarhus - Integration og Fleksjob rekrutterer nye medarbejdere 

for virksomheder gratis og vejleder virksomheder i fastholdelse af 

fleksjobmedarbejdere. 

Kontakt vores hotline på telefon: 41 85 63 92. , hvis der skal igangsættes en 

fastholdelsesplan for en fleksjobmedarbejder, eller hvis I skal have ansat 

en ny medarbejder. 

Læs mere om fastholdelse af medarbejdere i fleksjob på vores 

hjemmeside: http://fleksjobaarhus.dk eller kontakt os på 4185 6392. 

Silkeborgvej 622 



8220 Brabrand 

Mail:fleksjob@aarhus.dk 

Telefon:41856392 Web: 

http://fleksjobaarhus.dk 

 
 


