Virksomhedsinformation · udvid mulighederne for at finde medarbejdere

Struer

Virksomhedsrevalidering
Praksisnær
omskoling
Virksomhedsrevalidering er samlede uddannelses- eller optræningsforløb
i en virksomhed, som kan iværksættes for personer med begrænsninger
i arbejdsevnen, så de kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på
normale vilkår.
Typisk går virksomhedsrevalideringen (som fastsættes i en jobplan) ud
på at optræne eller genoptræne personens faglige, sociale eller sproglige
kompetencer, så personen igen kan opnå ordinær beskæftigelse - ofte i et
nyt fag, hvor personens begrænsninger ikke spiller en afgørende rolle for
varetagelsen af arbejdet.
Virksomhedsrevalidering skal så vidt muligt rette sig mod områder med
mangel på arbejdskraft, og varigheden aftales individuelt. Revalideringen
skal dog som udgangspunkt gennemføres på så kort tid som muligt, og
revalidenden kan maksimalt modtage revalideringsydelse i fem år.

SÅDAN GØR DU
Se hvilke områder, der mangler arbejdskraft på:
www.arbejdsmarkedsbalancen.dk og kontakt jobcentret for mere
information om mulighederne for virksomhedsrevalidering.
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• Giver personer med begrænsninger i
arbejdsevnen mulighed for at bevare
tilknytningen til arbejdsmarkedet på
normale vilkår.
• Kan både benyttes til at optræne
ledige og allerede ansatte med
begrænsninger i arbejdsevnen til nye
funktioner.
• Jobcentret yder støtte og vejledning.

EKSEMPEL
En 34-årig gulvlægger får ødelagt sine
knæ og må opgive sit arbejde efter
længere tids sygemelding. Og han kan
heller ikke stille sig til rådighed for andet
arbejde. I samarbejde med jobcentret
udarbejder gulvlæggeren en jobplan,
som via en virksomhedsrevalidering skal
omskole gulvlæggeren til byggetekniker.
Via sit netværk finder gulvlæggeren en
entreprenørvirksomhed, som tilbyder
en indledende afklarende praktik og
efterfølgende indgås aftale om et samlet
uddannelses- og optræningsforløb.
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Virksomhedsrevalidering kombineres ofte af flere typer af ordninger som
fx virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og elev- og lærlingeforløb. Læs mere på de aktuelle faktaark eller hør mere i jobcentret.

FORDELE

