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Boost Bornholm
Jobrotation til kompetenceløft

Hvad er Boost Bornholm?
Boost Bornholm er et samarbejde mellem øens uddannelsesinstitutioner, kommunens jobcenter,
A-kasser, virksomheder og erhvervsfremmeaktører, der skal medvirke til at sikre Bornholm kvalificeret
arbejdskraft til morgendagens udfordringer.

Hvad er jobrotation?
Jobrotation er, når du sender en eller flere af dine medarbejdere på opkvalificering og samtidig ansætter en ledig som vikar.

Hvad kan jeg bruge det til?
Jobrotation kan du bruge til at opretholde produktionen samtidig med, at du får dygtiggjort din medarbejder og opkvalificeret en ledig borger til at kunne varetage et job i netop din virksomhed.

Hvad med økonomien?
I jobrotationsperioden udbetaler du løn til din medarbejder samt til vikaren. Derudover kan der være
deltagerbetaling på opkvalificeringsforløbet.
Til gengæld modtager du jobrotationsydelse fra jobcentret for hver time, vikaren er ansat.
Jobrotationsydelsen er i 2021 på 192,82 kr. pr. time.
OBS: I mange tilfælde er der også mulighed for at søge yderligere refusion til kursusgebyr og løn fra
kompetencefonde. Boost Bornholm hjælper gerne med dette.

Hvad er gevinsten for min medarbejder ved jobrotation?

Hvad er gevinsten for mig som
arbejdsgiver ved jobrotation?

• Mulighed for at koncentrere sig 100 %
om undervisningen
• Kommer ikke tilbage til en arbejdspukkel
• Karriereudvikling og mulighed for
arbejdsopgaver, som matcher nye kompetencer
• Endnu større velvilje og fleksibilitet fra
arbejdsgiver

• Du får mulighed for at anerkende og
opkvalificere din medarbejder
• Du opretholder produktionen
• Du får set en ledig borger an og får
gjort vedkommende klar til en stilling i
din virksomhed
• Du får medfinansieret din medarbejders
efteruddannelse

Det lyder interessant, hvordan kommer jeg videre?
Du kontakter en af Boost Bornholms konsulenter
Virksomhedskonsulent Christina Thunø 		
Virksomhedskonsulent Ea Holten Pedersen
Virksomhedskonsulent Martin Svart 		
Projektleder Henrik Juul-Pedersen		

mobil: 6012 1846, mail: chth@cabh.dk
mobil: 2327 1842, mail: ea@cabh.dk
mobil: 6012 1848, mail: masv@cabh.dk
mobil: 6012 1814, mail: hjp@cabh.dk

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

