
Mangler du arbejdskraft?

                   Ring på T: 3222 3064

Hvem står bag Jobbanken? 

Jobbanken er en selvejende institution med 
egen direktør og bestyrelse. 
Jobbanken har afdelinger i Herning, Aarhus 
og København.

Jobbankens medarbejdere har et højt uddan-
nelsesniveau og meget forskellig erhvervs-
baggrund.
Som undervisere anvender Jobbanken bl.a. 
lektorer fra Aarhus Universitet og Copenha-
gen Business School (CBS).

Jobbanken samarbejder med virksomheder, 
faglige organisationer og mange 
af landets kommuner.

Jobbankens videns- og dokumentations-
center indsamler og formidler viden, der kan 
anvendes i forhold til at fastholde 
førtidspensionister i job.
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Jobbanken har tre afdelinger:

Mangler du arbejde?
Kontakt os

Kontakt en af Jobbankens 
vejledere :

Man-tor:  09.00 - 16.00
Fre:   09.00 - 15.00
Mail:   post@job-banken.nu
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Hvad er Jobbanken? 

Jobbanken hjælper førtidspensionister med 
et følsomt sind, der ønsker at komme ind på 
arbejdsmarkedet. 

Ud fra den enkeltes ønsker og behov forsøger 
Jobbanken at hjælpe mennesker i perspektivrige 
job på det ordinære arbejdsmarked. 
Dette sker gennem en kombination af 4 tilbud 
bestående af: 

• Job og vejledning

• Idræt og sundhed 

• Undervisning og iværksætteri

• Netværksaktiviteter 

I det fireledet tilbud lægges fokus på den enkeltes 
ressourcer og styrker.

For at sikre et godt og langvarigt resultat er det 
vigtigt med et godt og tæt samarbejde. Der holdes 
derfor en tæt kontakt - både før, under og efter 
ansættelsen.

”Der var et kæmpe smil og 
kontakten var meget, meget 
ligeværdig. Hvor jeg i psyki-
atrien følte  mig meget som 
patient, var der i Jobbanken meget 
fokus på mig som menneske og mine 
ressourcer.”

- Jobkunde

Hvad kan Jobbanken tilbyde? 

Opkvalificeringsforløb samt individuelle 
vejledningssamtaler med af kla ring af:

• Motivation og jobønsker

• Personlige ressourcer og kompetencer

• Faglige kompetencer

• Udfærdigelse af jobansøgning og CV 

• Forberedelse til jobsamtale

• Kontakt til arbejdspladser

• Vejledning og støtte ved ansættelse

• Støtte ved kurser og uddannelse 

• Hjælp til regler om indtjening og 
førtidspension

• Tæt vejledning og opfølgning i 
ansættelsesforhold - både for                                           
førtidspensionist og arbejdsgiver

• Supplerende tilbud om undervisning, 
idræt og netværksaktiviteter

“Fakta er et godt sted for mig. 
Da jeg lærte mine kollegaer 
at kende, begyndte jeg også at 
lave lidt sjov med dem og de 
gav igen på den gode måde. 
Jobbet som butiksansat 
er det bedste,  jeg har haft 
nogensinde.”

- Jobkunde

Muligheder for at arbejde 

Som førtidspensionist har man 
mulighed for at arbejde. 

Som førtidspensionist kan man blive ansat i 
virksomhedspraktik, et deltidsjob på ordinære 
vilkår eller i et job med løntilskud, også kaldet 
for skånejob. Der er også mulighed for at blive 
visiteret til et fleksjob.

Hvad er job med løntilskud?

Særlig relevant er job med løntilskud, som er 
stillinger på særlige vilkår for førtidspensionister, 
hvor der tages særlige hensyn. 

Lønnen aftales mellem arbejdsgiver og -tager. 
Arbejdsgiver får et tilskud på kr. 28,56 pr. time 
(2019). Tilskuddet reguleres årligt.

Det er i den kommune, hvor den ansatte bor, der 
skal bevilge jobbet. 


