Brøndby

Voksenlærling - elever over 25 år
Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser til personer over 25 år og få 30 kr. pr. time i tilskud til lønnen. Brug ordningen og få en voksen medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er
klar til et større ansvar fra første færd.
For voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse eller kortere ledighed, forudsætter tilskuddet, at ansættelsen sker inden for fag med mangel på arbejdskraft
(se hvilke fag på din beskæftigelsesregions hjemmeside*). Derudover må voksenlærlingen ikke have en
erhvervsuddannelse eller derover, eller også skal uddannelsen være forældet (ej brugt i 5 år). For voksenlærlinge, der har mindst 6 måneders ledighed (unge
under 30 år) henholdsvis 9 måneders ledighed (for

personer, der er fyldt 30 år), gives der tilskud til alle
erhvervsuddannelser, uanset om den ledige har en uddannelse i forvejen eller ej. Voksenlærlingen skal blot
være fyldt 25 år.
Når voksenlærlingen er i praktikperioden, får virksomheden et tilskud på 30 kr. i timen. Tilskuddet kan gives
i op til 2 år af uddannelsesaftaleperioden. I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud fra AUB på 4.490
kr. pr. uge (www.virk.dk/aub).
Læs mere om ordningen og virksomheder, der bruger
voksenlærlinge på www.fremtidenerfaglært.dk.

* brhovedstadensjaelland.dk · brnordjylland.dk · brmidtjylland.dk · brsyddanmark.dk - find listen i menuen ”Voksenlærlinge”.
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