Brøndby

Løntilskud til førtidspensionister
- tidligere skånejob
Det er muligt at ansætte en førtidspensionist med
løntilskud i en individuelt aftalt periode.
Virksomheden udbetaler som hovedregel overenskomstmæssig løn inden for det pågældende
ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud, der fastsættes ud fra den enkeltes evner
og forudsætninger for at deltage i arbejdet.

I de tilfælde, hvor førtidspensionisten har en betragtelig nedsat arbejdsevne, kan lønnen aftales
at ligge under den overenskomstmæssige mindsteløn, såfremt den relevante faglige organisation
tillader det.
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Blanket til ansøgning om løntilskud

til glæde for alle kan blive i firmaet på

kan findes på:

deltid.

www.jobnet.dk/blanketter

Jobcentret yder støtte og vejledning og følger løbende op på løntilskudsjobbet.
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Eksempel

Fordele
•

Som udgangspunkt er løntilskuddet på 26,15 kr.
pr. time, men kan i særlige tilfælde være op til
45,79 kr. pr. time (2014 satser).

