Borgerinformation · beskæftigelse

Assens

Nytteindsats
Med nytteindsats skal du arbejde for din offentlige ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave. Det
vil typisk være almennyttige gøremål i offentlige virksomheder, der ikke må erstatte eller udkonkurrere
almindelig job. Fx at klippe hæk, renholde grønne områder, gå ture med plejehjemsbeboere mv.

Du kan blive bedt om at deltage i nytteindsats, hvis du:
• Modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
• Er dagpengemodtager, og jobcentret vil afprøve din rådighed i
forhold til arbejdsmarkedet.

Betingelser
• Du skal altid acceptere tilbud om nytteindsats for at kunne
modtage din ydelse.
• Du skal stadig være tilmeldt jobnet.dk og være aktivt jobsøgende, mens du er i nyttejob, hvis du modtager kontanthjælp.
• Du skal fortsat arbejde hen imod at kunne påbegynde uddannelse, mens du er i nytteindsats, hvis du modtager uddannelseshjælp.
• Jobindholdet behøver ikke på forhånd at være præciseret i en
konkret arbejdsbeskrivelse, og nytteindsats kan vare op til
13 uger på samme sted.

Økonomi
Du modtager din hidtidige ydelse, når du er i nytteindsats.

SÅDAN GØR DU
Jobcentret vil automatisk tilbyde dig nytteindsats på det relevante tidspunkt efter de gældende regler. Du kan høre mere om
nytteindsats i jobcentret.

Gør nytte
for din
ydelse

Jobcenter Assens • Nørregade 42 • 5620 Glamsbjerg • Tlf.: 64 74 70 59 • www.jobcenterassens.dk • www.jobnet.dk
Åbningstider: Man - ons: 08.00 - 15.00 Tors: 08.00 - 17.00 Fre: 08.00 - 13.00
Telefontider: Man - ons: 10.00 - 15.00 Tors: 10.00 - 17.00 Fre: 10.00 - 13.00

Wanek & Myrner · id wm 22/09/20 © Bemærk venligst: Indholdet er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson. Det tilstræbes, at informationer er korrekte og ajourførte.
Indholdet er vejledende og kan ikke erstatte professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til dit jobcenter).

HVEM GÆLDER DET?

