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Småjobs
Til din virksomhed
Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. I dette
dokument kan du få et overblik over, hvordan din virksomhed - hurtigt og nemt kan finde en medarbejder,
der kan varetage løbende småopgaver med et lavt ugenligt timetal, afløse i ferier eller træde til ved et
pludseligt behov.
Beskrivelserne er en kort introduktion - hvor du hurtigt og let kan få overblikket.

Ønsker du nærmere dialog eller hjælp?
Kontakt mig

ERHVERVSKONSULENT DENNIS THYSSEN
Jeg hjælper med at finde den rigtige løsning for din virksomhed.
Tlf. 55 88 52 48
E-mail: dlt@naestvederhverv.dk
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Center for Arbejdsmarked
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Center for Arbejdsmarked har to hovedformål: At hjælpe borgerne med at finde et varigt job, der matcher
deres kompetencer og situation. Forsyne virksomhederne med den arbejdskraft, de har brug for.
Herunder:
 At borgerne via indsatser og services bliver attraktive at ansætte for virksomheden.
 At understøtte virksomhedernes rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejderne.
 At modvirke ubalancer på arbejdsmarkedet.

Småjobs
Småjobs er et tilbud til virksomheder, hvor Center for Arbejdsmarked finder ledige til at varetage
virksomheders småjobs. De ledige arbejder på timebasis, og virksomheden bestemmer ansættelsens
varighed og omfang.
Som virksomhed er der ofte et antal mindre opgaver, som det kunne være rart at få løst. Det kan være
tilbagevendende opgaver, faste opgaver eller for eksempel opgaver ved særlige lejligheder, eller ved
spidsbelastninger. Ansættelsen kan altså med andre ord strække sig over en kortere eller længere periode,
og timetallet for medarbejderen kan variere fra 2 – 10 timer ugentligt, eller for den sags skyld 37 timer
ugentligt i 1 måned. Fleksibiliteten er stor, og mulighederne er mange for, at din virksomhed kan få nem og
hurtig adgang til ekstra arbejdskraft. Center for Arbejdsmarked kan hjælpe dig med at finde sådan en
medarbejder.

Hvad er et småjob?
Småjob kan være få timers arbejde om ugen eller i en begrænset periode. Arbejdet kan fx være:


Sæsonarbejde fx i forbindelse med jule- eller sommmertravlhed



Rengøring, viceværtfunktioner



Produktion, lager, reception



Ad hoc opgaver m.m.

Hvad koster det: Virksomheden aflønner medarbejderen til almindelig timeløn (jf. overenskomsten). Det
eneste, virksomheden skal sørge for, er en ansættelseskontrakt og at udbetale lønnen.
Sådan gør du:
- Kontakt os på vkc@naestved.dk eller via vores hotline 20166574
- Sammen afdækker vi virksomhedens behov og laver en beskrivelse af arbejdsopgaver
- Afdækker eventuelle krav til faglighed eller personlige kompetencer
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