
Ansæt en medarbejder i fleksjob og få løst en række opgaver, som I har svært ved at
finde tid til. I betaler kun for det timeantal, som virksomheden har behov for.

HAR I TRAVLT ...



Det er vores oplevelse, at travle virksomheder ofte har en række
væsentlige opgaver, som de har svært ved at finde tid til at løse. Der kan
derfor være behov for en eller flere medarbejdere, som er ansat på færre
timer om ugen.

I den forbindelse er ansættelsen af en medarbejder i et fleksjob en god,
nem og billig løsning.

Medarbejderen bliver ansat på præcist det antal timer, som
virksomheden har brug for. Det er muligt at ansætte en medarbejder i
fleksjob fra 2 timer om ugen.

I får dermed en løsning, der er skræddersyet til virksomhedens behov.

Fleksjob kan oprettes inden for alle jobfunktioner og stillingstyper, fx
- manuelt arbejde
- administrative opgaver
- kontorarbejde
- kommunikationsopgaver
- servicefunktioner

                   - specialistopgaver

Få løst de opgaver, I ikke når

Hvilke typer arbejdsopgaver



Det er enkelt at ansætte en medarbejder i fleksjob - det kræver
ofte kun én jobsamtale og én ansættelseskontrakt. Lønnen fastsættes
mellem arbejdsgiver og arbejdstager med udgangspunkt i
overenskomsten indenfor det pågældende arbejdsområde.

Virksomheden betaler løn for det arbejde, den ansatte udfører, og den
ansatte i fleksjob får suppleret lønnen med et tilskud fra kommunen.

Virksomheden udfærdiger en almindelig ansætttelseskontrakt på antallet
af aflønnede timer, og modtager en bekræftelse af aftalen om fleksjob fra
Jobcenter Aarhus. Det er lige så enkelt, som ved en ordinær ansættelse.

Vi finder gerne jeres nye medarbejder i fleksjob. Vi har kandidater fra
næsten alle brancher med forskellige erfaringer og uddannelser, og vi er
vant til at finde de rette kandidater.

Fordelen er også, at mange af vores kandidater kan starte med kort
varsel.

Vi kigger gerne forbi for at drøfte mulighederne - og ikke mindst for at
hjælpe med at finde løsninger til de arbejdsopgaver, som I har svært ved
at finde tid til.

LÆS MERE OM SYGEDAGPENGEREFUSION, FERIE OG OPFØLGNING
PÅ VORES HJEMMESIDE:  HTTP:// FLEKSJOBAARHUS.DK

Vi finder den rette kandidat

Fleksjob - det er enkelt

Medarbejdere i fleksjob ansættes på ordinære vilkår som andre
medarbejdere. Den eneste forskel er, at de har nogle skånebehov,
der skal tages hensyn til. Skulle der være tvivl om skånebehov og
arbejdsevne i forhold til jobbet, er jobcentret med til at foretage en
kortere afklaring inden ansættelsen.



 Kontakt vores hotline i dag på 41856392 !

- Rekruttering af nye medarbejdere:

Ansæt en person i fleksjob og få løst en række
opgaver, som I har svært ved at finde tid til.

I betaler kun for de timer, som I har behov for.

 -Fastholdelse af medarbejdere i fleksjob:

 Ved længerevarende eller midlertidig sygdom
Ved ændring i skånebehov eller timetal

Jobcenter Aarhus
Integration & Fleksjob

Silkeborgvej 622
8220  Brabrand

Mail: fleksjob@aarhus.dk
Telefon: 41 85 63 92

Web: http://fleksjobaarhus.dk


