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AOF Næstved & Susålandet tilbyder at hjælpe til
med at afdække medarbejdernes uddannelsesbehov
på virksomheden – uden at virksomheden derved
kommer bagefter med arbejdet.
I jobrotation deltager fastansatte medarbejdere i
uddannelse i arbejdstiden, mens ledige ansættes
som vikarer i uddannelsesperioden. Jobrotation er et
fleksibelt redskab, hvor man ansætter en vikar ikke
nødvendigvis i samme job som den medarbejder der
går i uddannelse.
Vi hjælper med at finde vikarer og sørger evt. for at
klargøre vikaren inden de starter. Dette kan blandt
andet være med til, at styrke virksomhedernes
muligheder for at rekruttere nye medarbejdere
fremover.
Vi tilbyder at koordinere arbejdet mellem de
involverede parter fra start til slut og vejleder også
om økonomiske forhold.
Med vores uddannelsesrådgivning tilbyder vi at
hjælpe virksomheder med at løse
virksomhedens medarbejderes behov for
efteruddannelse:
Vi informerer om relevante kursus- og
efteruddannelsesmuligheder.
Vi vejleder om den relevante lovgivning og om
mulighederne for godtgørelse.
Vi informerer om muligheder for kurser, efter- og
videreuddannelse, som er muligt med den nye
voksen- og efteruddannelsesform.

Jobrotation i al sin enkelthed:
- en medarbejder går på uddannelse med
sædvanlig løn
- der ansættes en kompetent ledig som
jobrotationsmedarbejder
- arbejdsgiver modtager jobrotationsydelse fra
jobcentret til hjælp til lønudgifter m.m. pt. kr.
170,36 pr. time

Alle udbudte kurser og uddannelser kan
indgå i et jobrotationsforløb.
Ved at bruge jobrotation kan virksomheden
være med til at:
- sikre virksomheden en god og nødvendig
kompetenceudvikling ved at give medarbejdere
mulighed for at deltage i efteruddannelse
- styrke medarbejdere i det daglige arbejde
- sikre fremtidig rekruttering af medarbejdere
Med andre ord kan jobrotation, på en og samme tid,
være et eminent redskab for virksomhed,
medarbejder og de ledige, som bliver
jobrotationsmedarbejdere.
Vi kan alle forbedre vores kompetencer, hvorfor
jobrotation synes at være et af svarerne på,
hvordan vi skaber situationer, som alle har gavn af.
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