
Velkommen til 

Fleksjobenheden 
- nu handler det om at komme i job 

Du er nu visiteret til fleksjob. Hvis du ikke  

allerede har et job på hånden, handler det om at 

du hurtigst muligt kommer i fleksjob.  

Jo mere aktivt jobsøgende du er, jo større er  

sandsynligheden for, at du får et job.  

Du kan benytte de samme redskaber som  

ledige som søger fuldtidsjobs, når du søger et 

fleksjob.  

 

 Dit netværk - mange job besættes uden 

jobopslag, for eksempel gennem kontakter til 

din bekendtskabskreds, familie, venner,  

naboer eller gennem tidligere  

arbejdssteder.  

 Elektroniske jobdatabaser som  

jobnet.dk og andre steder på internettet. Her 

skal du også lægge dit CV ind, så en  

arbejdsgiver eller rekrutteringskonsulent kan 

finde dig.  

 

 Uopfordrede ansøgninger til bestemte  

brancher, virksomheder eller institutioner,  

hvor du gerne vil arbejde.  

 Aviser og andre jobopslag.  

 Din virksomhedskonsulent og jobcenterrådgiver 

kan have kendskab til ledige fleksjobs og  

formidle det til dig, det er derfor vigtigt at du 

tager din telefon og holder øje med din mail.  

 

Når du er ledig og fleksjobvisiteret er det  

vigtigste at du har et aktivt og søgbart Jobnet CV, 

dette kan suppleres med et præsentations CV som 

også er at finde på Jobnet. På præsentations CV 

er det også muligt at sætte et billede på.  

 

Din jobsøgning skal registreres i joblog via min 

side på Jobnet. Dette er et redskab til dig til at  

bevare overblik over din jobsøgning, såvel som et 

dialogværktøj når du er til samtale i jobcenteret.  

Jobcenter Aalborg 

Job– og Aktivhuset, Fleksjobenheden 

Kennedyarkaden 1b, 3. sal - 9000, Aalborg 

Fagforening / tillidsmand på  

arbejdspladsen 

 Overenskomstmæssige spørgsmål 

 Lønforhandling 

 Samarbejdsvanskeligheder 

 Ansættelses– og opsigelsesvilkår 

 Lønforhandling 

 Regulering af løn 

 

Pensionsberegning /

Fleksydelseskontoret | 99 31 27 95 

 Ansøgning og udbetaling af  

fleksydelse 

 Spørgsmål om fleksydelse i øvrigt 

Ydelses–  

og Socialcenteret | 99 31 37 44 

 Beregning og udbetaling af fleksløns-

tilskud 

 Indsendelse af sygedagpengeskema 

 Fastholdelsessamtaler under  

sygdom 

 Ferie, når du er ansat i fleksjob 

 Udbetaling af sygedagpenge.  

Fleksjobenheden | 99 31 37 78 

jobogaktivhuset@aalborg.dk 

 Fastholdelsessamtaler på  

virksomheden 

 Opsigelse/ophør af fleksjob 

 Ændring af arbejdstid, skånehensyn 

og arbejdsopgaver 

 Ændring af virksomhedens navn, 

adresse eller CVR 

 Flytning til anden kommune 

 Skift af fleksjob 

 Ferie, mens du er ledig 

 Ansøgning om hjælpemidler/

arbejdspladsvurdering 



Ledige visiteret til fleks-

job 

Mens du er ledig, vil du få  

tilknyttet en rådgiver og en  

virksomhedskonsulent. Der skal 

ske opfølgning minimum hver 4. 

– 8. uge, i form af en individuel 

samtale med din rådgiver.  

Fleksydelse 

(”Efterløn” til dig der har 

indbetalt fleksydelse) 

Vær opmærksom på, at hvis du 

efter at have nået Fleksydelses-

alderen vælger fortsat at stå til  

rådighed for et fleksjob, så vil 

din ledighedsydelse efter 6 må-

neder blive nedsat svarende til 

kontanthjælps-satsen.  

Ferie 

Ferieafholdelse - mens du er 

ledig: Du har ret til ledigheds-

ydelse under ferie. Antallet af 

feriedage er afhængig af hvor-

når du er visiteret til fleksjob. 

Du skal rette henvendelse til 

din rådgiver senest 14 dage før 

du påtænker at holde ferie, el-

lers vil du miste retten hertil.  

Ferieafholdelse - når du er i 

fleksjob: Du kan få ledigheds-

ydelse under ferie, når du er 

ansat i fleksjob, indtil du har 

optjent feriepenge.  

Ret til anden aktør 

Hvis du har været ledig i 6  

måneder, får du ret til at blive 

henvist til anden aktør, som kan 

tilbyde dig et intensivt forløb, der 

skal bringe dig tættere på et 

fleksjob.  

6 ugers jobrettet  

uddannelse 

Som ledig, visiteret til fleksjob, 

har du inden for de første 9  

måneders ledighed mulighed 

for at deltage i 6 ugers jobrettet 

uddannelse, hvis du er beretti-

get. Du skal stå til rådighed for 

et fleksjob i perioden.  

CV 

Du skal inden 3 uger fra  

visitation til fleksjob eller ledig-

hed oprette et aktivt CV på job-

net.dk. Du kan finde video på 

Jobnet som viser dig trin for trin, 

hvordan du gør. Du skal bede 

om hjælp, hvis du ikke selv er i 

stand til at oprette CV indenfor 

fristen.  

Når jobbet er fundet 

I forbindelse med at du ansættes i fleksjob, er det din virksomhedskonsulent/jobcenterrådgiver, der i  

samarbejde med dig og arbejdsgiver, udarbejder en fleksjobaftale og vurderer din arbejdsintensitet. Løn  

aftales mellem dig og din arbejdsgiver - med udgangspunkt i overenskomsterne. Når du ansættes i fleksjob,  

vil du dels modtage løn fra din arbejdsgiver og dels modtage et flekslønstilskud fra Aalborg Kommune.  

Fleks-lønstilskuddet beregnes hos Ydelses - og Socialcenteret på baggrund af det konkrete fleksjob.  

 
Information  

Job– og Aktivhuset 
Tlf.: 99 31 37 78 
Email: jobogaktivhuset@aalborg.dk  
www.jobcenter.dk/aalborg  

Man-tirsdag: 9.00-15.00  
Torsdag: 9.00-17.00  
Fredag: 9.00-15.00  


