E N L Æ R LI N G

VO KSENL ÆRLING

ning. To vindere

En ordning. To vindere

Kom i gang som virksomhed
1

Som virksomhed har I to muligheder
for at finde en voksenlærling:
a. Tilbyd en nuværende ufaglært
medarbejder en voksenlærlingeaftale.
b. Rekrutter en voksenlærling fra
ledighed. Kontakt jobcenter eller
a-kasse, som kan hjælpe med at finde
en voksenlærling.

En ordning. To vi

Kom i gang som voksenlærling
1

Find ud af, hvilken erhvervsuddannelse
du gerne vil tage. Kontakt den relevante
skole, og få en kompetencevurdering for
at afklare, hvor lang tid du skal være
under uddannelse.

2

Find en virksomhed, der vil tilbyde dig 		
en praktikplads som voksenlærling.
Du har to muligheder:

2

Kontakt den relevante erhvervsskole
for at få virksomheden godkendt som
praktiksted og for at afklare, hvor lang
tid den kommende voksenlærling
skal være under uddannelse.

3

Indgå en uddannelsesaftale med
den pågældende voksenlærling.

3

Ansøg om tilskud til en voksenlærling
via Vitas på www.vitas.bm.dk

Indgå en uddannelsesaftale med den
pågældende virksomhed.

4

Din arbejdsgiver skal ansøge om tilskud
til en voksenlærling via Vitas på
www.vitas.bm.dk

4

VO KS E NL ÆR

a. Hvis du er ufaglært og i beskæftigelse
– tal med din nuværende arbejdsgiver
om muligheden for at blive voksenlærling.
b. Hvis du er ledig – tal med din a-kasse
eller jobcentret om, hvordan du finder
en praktikplads i en virksomhed.

www.voksenlærling.nu
SOM ARBEJDSGIVER
kan du få kvalificeret
arbejdskraft og
tilskud til lønnen

SOM VOKSENLÆRLING
eller voksenelev
kan du få løn under
hele uddannelsen

Fordele for jer
som virksomhed
Kortere læretid
Som virksomhed kan I drage fordel af
voksenlærlingens tidligere erfaring.
Flere voksenlærlinge har relevant erfaring,
som de kan få merit for. Det betyder,
at de kan blive faglærte på kortere tid.
Få tilskud til lønnen
Når I ansætter en voksenlærling,
har virksomheden mulighed for at
få tilskud til både løn og skoleophold.
I har mulighed for at få:
• 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden, hvis I ansætter en ledig ufaglært,
en ledig faglært med forældet uddannelse eller en ledig faglært med over tre
måneders ledighed.
• 30 kr. i timen i op til to år, hvis I ansætter en beskæftiget ufaglært eller en
beskæftiget med forældet uddannelse
• I skoleperioden kan virksomheden få
• tilskud fra AUB på op til 5.240 kr. pr.
uge (2020-niveau).
Private virksomheder kan få yderligere
tilskud resten af året på grund af corona:
• 75% i lønkompensation for de elever og
lærlinge, I allerede har.
• Hvis I ansætter nye voksenlærlinge i
hele uddannelsesforløb, kan I få 90% i
lønkompensation
• Hvis I ansætter voksenlærlinge i korte
uddannelsesaftaler, kan I få 45% i lønkompensation.

www.voksenlærling.nu

Mangler du kvalificeret
arbejdskraft?
Ansæt en voksenlærling
Der er stigende efterspørgsel
på kvalificeret arbejdskraft. For dig
og din virksomhed kan løsningen
være at ansætte en voksenlærling.
Og så kan I få tilskud til lønnen!

Gode jobmuligheder og
løn under uddannelsen?
Bliv voksenlærling
Mange virksomheder mangler
kvalificeret arbejdskraft. Måske er det
dig, de mangler? Er du over 25 år, og
ønsker du at blive faglært, så er voksenlærlingeordningen måske noget for dig.

Med en voksenlærling kan I få en
medarbejder med erfaring. Virksomheder,
der ansætter voksenlærlinge, oplever
typisk, at de får en ansat, der kan tage
mere ansvar fra starten. Samtidig
sikrer I virksomheden kvalificeret
arbejdskraft på længere sigt. 85 procent
af de virksomheder, der ansætter en
voksenlærling, vil gøre det igen.

Drømmer du om at skifte branche eller at
skabe bedre jobmuligheder for dig selv?
Som voksenlærling opnår du i vekslen mellem
praktik og skoleforløb, en faglært uddannelse,
hvor du får papir på dine kompetencer.
Du kan se frem til mere i lønningsposen
og bliver bedre rustet til fremtidens
arbejdsmarked. Samtidig får du løn under
hele uddannelsen!

I kan selv gøre noget
Overvej om der er en mulig voksenlærling
blandt jeres ansatte. Hvis I gerne vil have
en voksenlærling udefra, kan den lokale
a-kasse eller jobcentret hjælpe jer.

Du kan vælge mellem mange fag
Kommer du fra ledighed, kan du blive
voksenlærling inden for alle fag og
brancher. Er du i beskæftigelse, kan du
vælge mellem uddannelser inden for
områder med behov for arbejdskraft.

For at blive voksenlærling
skal man være over 25 år.
For at virksomheden kan få
tilskud skal voksenlærlingen
opfylde ét af tre krav:

1
2
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Være ufaglært
Være ledig faglært med en uddannelse,
der ikke har været brugt i fem år
Være faglært og have været
ledig i mindst tre måneder

Fordele for dig
som voksenlærling
Løn under uddannelsen
Som voksenlærling får du løn under
hele uddannelsen, både når du er i
praktik og på skoleophold. Lønnen
svarer til fagets mindsteløn for
ufaglærte – enkelte fag har særlige
overenskomstregler på området.
Tidligere erhvervserfaring
kan forkorte din uddannelse
Måske har du erfaring fra tidligere jobs?
Du har mulighed for at få godskrevet
denne erfaring, så du bliver udlært på
kortere tid. Du kan på www.euv25.dk få
en vejledende vurdering af, hvor meget
din uddannelse kan forkortes.
Gode beskæftigelsesmuligheder i
fremtiden
En faglært uddannelse vil give dig
større jobsikkerhed i fremtiden, samt
mulighed for en højere løn.

www.voksenlærling.nu

