Brøndby

Fagpilot
- brug nyuddannet faglært arbejdskraft til at løse konkrete udviklingsopgaver
Med fagpilotordningen får virksomheder med mellem
to og 100 ansatte mulighed for at ansætte fx en ung,
faglært håndværker, it-supporter eller automekaniker
med tilskud i en periode på minimum seks måneder og
maksimum et år. Fagpiloten, som skal være under 30
år, har en afsluttet erhvervsuddannelse med i bagagen
og bliver ansat til at varetage en konkret opgave, som
skaber udvikling i virksomheden.
Kun fantasien sætter grænsen for, hvad fagpiloten kan
påtage sig, så længe opgaven ikke handler om virksomhedens almindelig drift. Fagpiloten kan i stedet løse
en bred vifte af forskellige udviklingsopgaver, som har
tendens til at gå i glemmebogen i krisetider.
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•

Virksomheden kan få et tilskud på op til 12.500 kr. om
måneden til ansættelse af en fagpilot. Fagpiloten ansættes på fuld tid og på almindelige funktionærvilkår.
Brug Fagpilotordningen til at gennemføre et konkret
udviklingsprojekt og få styrket virksomhedens
innovations- og vækstpotentiale.

Eksempel

Fordele
•

Med sin dugfriske erhvervsuddannelse i bagagen
kan fagpiloten fx hjælpe med at udvikle nye produkter,
sørge for at ny teknologi bliver implementeret, opdyrke nye markeder eller gennemtrawle den nyeste viden
om nye materialer og teknologi, så virksomheden bliver
klædt på til fremtiden.

