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Virksomhedsrevalidering
- 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 virksomhedsrevalidering - og hvordan du kommer i gang med en
virksomhedsrevalidend. Beskrivelserne er en kort introduktion til hvor du hurtigt og let kan få overblik over
mulighederne.
Ønsker du nærmere dialog eller hjælp?
Kontakt mig

PROJEKLEDER DENNIS THYSSEN
Jeg hjælper med at finde den rigtige løsning for din virksomhed.
Tlf. 55 88 52 48
E-mail: dlt@naestvederhverv.dk
https://arbejdskraftalliancen.dk/

Center for Arbejdsmarked (Næstved jobcenter)
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Center for Arbejdsmarked har to hovedformål: At forsyne virksomhederne med den arbejdskraft, de har
brug for. Og at hjælpe borgerne med at finde et varigt job, der matcher deres kompetencer og situation.
Herunder:
•

At understøtte virksomhedernes rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejderne.

•

At modvirke ubalancer på arbejdsmarkedet.

•

At borgerne via indsatser og services bliver attraktive at ansætte for virksomheden.

Virksomhedsrevalidering
En virksomhedsrevalidering er en spændende måde at lave et trygt rekrutteringsforløb til ufaglært
arbejdskraft.
Med en virksomhedsrevalidend får I et langt oplæringsforløb og sammen tilrettelægger I et kursusforløb
der passer til jeres fælles behov, og som kan afvikles gennem revalideringsforløbet. Det er Næstved
Kommune som afholder kursusudgifterne.
En virksomhedsrevalidend skal igennem en omskoling på arbejdspladsen. Revalidenden kan have erfaring
fra andre jobtyper eller måske er revalidenden uddannet til et fag, som det ikke længere er muligt for
pågældende at udføre.

Forløb og økonomi: En virksomhedsrevalidering er et forløb, hvor revalidenden indgår på lige fod med
andre ansatte i virksomheden. Revalidenden får udbetalt løn efter ufaglært overenskomst. Til gengæld
kompenseres virksomheden med < 75% i op til 1 år, som udgangspunkt.

Formål: Virksomhedsrevalideringens mål er, at revalidenden kommer i ordinær, selvforsørgende
beskæftigelse. Enten i den virksomhed, hvor revalideringen er foregået, eller i andre lignende
virksomheder, hvor den nyligt tilegnede arbejdsfunktion kan benyttes. Der er en forventning til, at
virksomheden så vidt muligt hjælper revalidenden videre i beskæftigelse.

Forløb: Næstved Kommune tilbyder virksomhedsrevalidender mindst 4/maks. 8 ugers jobrettet kursus i
løbet af revalideringsperioden. Kurserne tilrettelægges i samarbejde med virksomheden, og kan
forekomme løbende over hele perioden. Det er Næstved Kommune, der betaler kursusudgifterne.

Der er mulighed for, at revalidenden kan komme på enkeltdagskurser, hvis det bliver vurderet som
meningsgivende for den arbejdsfunktion, som revalidenden skal varetage.

Interesseret?
Oftest vil revalidenden selv tage kontakt til virksomheden for at forhøre sig om mulighed for
virksomhedsrevalidering i den pågældende virksomhed. Hvis jeres virksomhed gerne vil stille jer til rådighed
for (den rette) virksomhedsrevalidend, så kan du tage kontakt til jeres lokale virksomhedskonsulent eller
kontakt Team Virksomhedsservice på:
vkc@naestved.dk
eller hotline 2016 6574

