
5GODE GRUNDE TIL AT BRUGE 
EFTERUDDANNELSE OG JOBROTATION

Jobrotation giver 
jeres virksomhed 
bedre vilkår for 
efteruddannelse

Efteruddannelse 
med jobrotation er 
vejen til vækst i jeres 
virksomhed 

Jobrotation 
opkvalificerer jeres 
medarbejdere, uden 
at driften går i stå 

Jobrotation styrker 
jeres virksomheds 
rekrutteringspotentiale 

Jobrotation klæder 
jeres virksomhed på 
til fremtiden 

Jobrotation er, når en virksomhed sender en medarbejder på efter- og 
videreuddannelse, mens en ledig ansættes som vikar. 

178,84 kr.  
pr. uddannelsestime

Støtte og vejledning fra Rovsing Management under hele forløbet 
sikrer overblik og sparer tid.

Samarbejdet med Rovsing Management er fuldt finansieret af Region 
Hovedstaden og er derfor 100% udgiftsneutralt.

Hos Rovsing Management har vi konsulenter 
klar til at hjælpe jer.
Kontakt gerne én af dem!

Tilskud til ansættelse af vikaren | ØKONOMI

| HVORDAN?

VI HJÆLPER JER MED

Støtte til jeres virksomhed i alle faser af et jobrotationsforløb

Rådgivning om vilkår og muligheder i jobrotationsordningen

Rådgivning om de afgørende trin i efteruddannelse med jobrotation

Evt. samarbejde om at finde ledige vikarer inden for de relevante arbejdsområder

Øster Allé 48-50 | 2100 København Ø
43 58 43 44
kta@rovsingmanagement.dk
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Øster Allé 48-50 | 2100 København Ø
43 58 43 44
kta@rovsingmanagement.dk

Der er mange muligheder for efter- og videreuddannelse: 
   Korte uddannelser, fx AMU- eller akademimoduler

   Efteruddannelse

   Temadage

   Faglige konferencer

   E-læring

   Og meget mere...

Alle medarbejdergrupper kan indgå i et jobrotationsprojekt, og uddannelsestimerne kan puljes, 

så vikaren kan få et længere forløb.

Det med småt:
     Forløbet skal planlægges og godkendes af jobcentret, før medarbejderens uddannelse starter. 
       Vikaren skal have været jobsøgende i min. 26 uger på dagpenge, kontanthjælp eller 
       arbejdmarkedsydelse.

       Medarbejderen modtager sædvanlig løn fra virksomheden under uddannelse.

       Vikaren er ansat på almindelige vilkår og skal have overenskomstmæssig løn.

       Den samme vikar kan være ansat i op til 6 mdr. i virksomheden.

       Uddannelsen skal være ekstern og udbudt åbent.

       Jobrotationsydelsen bevilliges af jobcentret; time til time fra 10 timer og op.

       Vikariatet skal ligge med et vist tidsmæssigt sammenfald med uddannelsen.

OM JOBROTATION


