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Hvordan er et  
fleksjob anderledes  
end et ordinært job?

Fleksjob er stillinger på særlige vilkår, der kan oprettes til borgere med 
varig begrænsning i arbejdsevnen og som ikke kan opnå eller fastholde 
beskæftigelse på normale vilkår.

 > Arbejdet tilrettelægges efter den enkeltes skånehensyn (bl.a. arbejdsintensitet, timetal, pauser mv.)

 > Timetal vurderes af jobcenter, når fleksjobbet bliver oprettet.

 > Arbejdsevnen kan være nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager

 > Fleksjob kan både oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere, samt til selvstændige erhvervsdriv-
ende.

 > Arbejdstager får løn for den arbejdsindsats, der reelt ydes.

 > Arbejdstager får ligeledes et fleksløntilskud fra kommunen, der afhænger af lønindtægt.

 > Fleksjobbevillingerne er midlertidige – kommunen skal efter 5 år vurdere om borgeren fortsat er fleksjob-
berettiget.



Fleksjobbets start
- med eller uden praktik

Et fleksjob kan startes med direkte ansættelse eller med en praktikperiode.

Det kan i nogle tilfælde være en god ide at starte samarbejdet med en praktikperiode, således at der ikke er 
tvivl om, hvilke arbejdsfunktioner flexjobberen kan varetage. Praktikperioden vil også kunne give et bedre 
billede af, hvor mange arbejdstimer og med hvilken intensivitet fleksjobberen kan arbejde  

Startes samarbejdet med en praktikperiode, så skal der altid oprettes en praktikaftale i VITAS før opstarten. 

Jobcenteret skal altid inddrages forud for ansættelsen, når man ansætter en fleksjobber. 



Plads til en 
“fleksjobber” ?

Vestenborg Allé 2B / 4800 Nykøbing F. / Telefon: 54 86 06 04 www.provi.dk

Karsten Anders Nielsen
Mobil: 26129095
Mail: kani@provi.dk

Pia Stein
Mobil: 26891995
Mail: ps@provi.dk

Er du interesseret i at vide mere om muligheden for at ansætte en medarbejder i fleksjob og samtidig 
være med til at løfte et socialt ansvar, er du velkommen til at kontakte
en af nedenstående konsulenter.

Valget er dit!



Sammen kan vi mere.

Skal vi tage 
en snak?

Vores konsulenter er klar til 
at tage godt imod dig! 


