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Virksomhedspraktik
(4 uger)

> 6 måneder ledig

Ej ledig

Virksomhedspraktik
(4 uger)

Landdistriktsvækstpilot (1-2 år)

Landdistriktsvækstpilot (1-2 år)

Nordjyskvækstpilot
(4 mdr.)

Lønstilskud
(3 mdr.)

Landdistriktsvækstpilot (1-2 år)

Ordning

Formål

Periode & økonomi

Virksomhedstype

Krav til kandidat

Supplerende info

Kontakt

Minimum en uddannelse på kvu-niveau

Rådgivningen og hjælpen kan bl.a. bestå i at afdække virksomhedens muligheder for tilknytning af højtuddannet arbejdskraft, konkretisere opgaver og stillingsopslag, udsøge
kandidater og formidle jobopslag til ledige kandidater.

Læs mere på:
studiejobnordjylland.dk

Lasse Thomsen på 70 21 08 08 /
vvv@ehnj.dk

Hjælp til at finde
medarbejder

Virksomheden får rådgivning og hjælp
til rekruttering af en højtuddannet
medarbejder. Blandt andet mulighed
for at få tilsendt relevante cv’er.

Uden omkostning for virksomheden.

Studiejob

En studentermedhjælper kan hjælpe
virksomhederne med at løse konkrete
ad hoc-opgaver, og vil kunne bringe
ny viden i spil samt fungere som virksomhedens kobling til uddannelsesinstitutionerne.

Lønniveauet for en studentermedhjælper er på typisk 110 til
140 kr. pr. time og forhandles
mellem virksomhed og den
studerende

Private og offentlige virksomheder og institutioner.

Studerende på en videregående
uddannelse.

Typisk 5 til 10 timer ugentligt. En studentermedhjælper løser
de opgaver, der er behov for i virksomheden.
Den studerendes kompetencer udvikler sig i takt med
fremdriften på studiet og erfaringen, der opbygges i virksomheden.

At få afprøvet en ny medarbejders
faglige-sproglige-personlige kompetencer forud for en evt. efterfølgende
ansættelse.

Op til 4 ugers virksomhedspraktik uden lønomkostning for
arbejdsgiver.

Private/offentlige
virksomheder

Ledig

Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal være
et rimeligt forhold mellem antallet af fastansatte og ansatte i praktik. Må ikke tidligere have udført lønnet arbejde
for virksomheden. Se nærmere på vækstviaviden.dk

Det lokale jobcenter / Thomas Therkelsen
thth-jobcenter@aalborg.dk

At opkvalificere en ny medarbejders
kompetencer mhp. efterfølgende
fast ansættelse samt få afprøvet eller
udviklet nye forretningsområder.

Arbejdsgiveren kan få udbetalt
et løntilskud på ca. kr. 13.000 pr.
måned i 3 måneder.

Private virksomheder

Som udgangspunkt 6 mdr. forudgående ledighed, med mindre man er
eneforsørger, over 50 år eller ufaglært.

Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal være
et rimeligt forhold mellem antallet af fastansatte og ansatte med løntilskud. Må ikke tidligere have udført lønnet
arbejde for virksomheden.
Se nærmere på vækstviaviden.dk

Det lokale jobcenter / Thomas Therkelsen
thth-jobcenter@aalborg.dk

At skabe vækst og udvikling ved at
ansætte en medarbejder med en videregående uddannelse til at arbejde
med udviklingsopgaver.

Ordningen finansierer 50% af
lønudgift, dog max. 12.500 kr. pr.
måned i 4 måneder.

Private SMV-virksomheder
som er kommercielle.
Se nærmere på
vækstviaviden.dk

Forudgående ledighed i max. 6 måneder. Minimum KVU

Der gives kun tilskud til private SMV-virksomheder.
Vær opmærksom på reglerne angående tidligere ansættelse. Se nærmere på vækstviaviden.dk

At give SMV-virksomheder mulighed
for at udvikle deres ideer via ansættelse af en medarbejder med en
videregående uddannelse.

Innovationsfonden finansierer
12.500 kr. pr. måned i enten 1
eller 2 år til en del af lønomkostningen.

Private SMV-virksomheder,
som er kommercielle og
er beliggende i et landdistrikt (i Nordjylland er det
alle kommuner undtagen
Aalborg).

En medarbejder med KVU, MVU eller
LVU og som er væsentligt forskellig fra
øvrige medarbejdere

For SMV-virksomheder beliggende i landdistrikter som
har min. 2 mio. i omsætning eller tiltrukket ½ mio. i ekstern
finansiering. Se nærmere på innovationsfonden.dk

InnoBooster

At give iværksættere og SMV-virksomheder mulighed for at udvikle nye
produkter, services eller processer.

Op til 2 års varighed samt op til
5 mio. kr. (max. 1/3 del finansiering) til udvikling af idé via
tilknytning af vidensleverandør
og/eller en ny medarbejder

Iværksættere og SMV-virksomheder. Se nærmere på
innovationsfonden.dk

Skal have specialist kompetencer der
kan bidrage til at udvikle innovationsprojekt.

Se nærmere på innovationsfonden.dk

Erhvervsforsker

Forskningsprojekter inden for alle
fagområder, så længe det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og med
kommerciel relevans for virksomheden.

Virksomheden modtager et
tilskud til lønnen. Specifikke muligheder findes på
innovationfonden.dk

Private danske virksomheder, som kan understøtte
projektet økonomisk i op
til 3 år.

Uddannelse på minimum kandidatniveau. Specifikke adgangskrav findes
på innovationsfonden.dk

Erhvervsforskeren og forskningsprojektet skal give virksomheden mulighed for at løse konkrete forsknings- og
udviklingsopgaver, der skaber vækst og arbejdspladser.

Alle nordjyske virksomheder
og organisationer

Det lokale jobcenter / Thomas Therkelsen
thth-jobcenter@aalborg.dk

Virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik
(4 uger)

Løntilskud
Lønstilskud
(3 mdr.)

Nordjysk Vækstpilot
Nordjyskvækstpilot
(4 mdr.)

Landdistriktsvækstpilot
Landdistriktsvækstpilot (1-2 år)

Det lokale erhvervskontor på 70 15 16 18 /
Lasse Thomsen på 70 21 08 08 /
vvv@ehnj.dk
Erhvervshus Nordjylland
vækstviaviden.dk

Innovationsfonden
innovationsfonden.dk
Det lokale erhvervskontor på 70 15 16 18 /
Erhvervshus Nordjylland vækstviaviden.dk

Det lokale erhvervskontor på 70 15 16 18 /
Erhvervshus Nordjylland på 70 21 08 08 /
info@ehnj.dk

Innovationsfonden
innovationsfonden.dk
Kontakt:
erhvervsforsker@innofond.dk

