Løntilskud
- nye kompetencer til
din virksomhed
FAKTA
Løntilskud til højtuddannede
Med et løntilskud ansætter virksomheden en højtuddannet til
et konkret og typisk målbart projekt i en afgrænset periode.
Medarbejderen koncentrer sig om projektet og inddrages ikke
i den daglige drift. Ordningen giver mulighed for løntilskud på
op til kr. 12.500 pr. måned i 6-12 måneder. www.innovationsfonden.dk/lige-nu/innobooster

FAKTA
Løntilskud til faglært
medarbejder
Fagpilotordningen giver virksomheder tilskud på op til kr.
12.500 pr. måned i op til et år til en faglært medarbejder, der
skal arbejde med et konkret udviklingsprojekt for virksomheden. Projektet skal tilføre virksomheden ny viden og styrke virksomhedens innovations- og vækstpotentiale. En faglært medarbejder har en erhvervsfaglig uddannelse som f.eks.: grafiker,
VVS’er, industrioperatør, handels- og kontormedarbejder, web
integrator. Se mere på www.fagpilot.dk
Eksempler på fagpilot projekter
• udvikling af nye produkter
• indførelse af ny teknologi
• opdyrkning af nye markeder
• ny viden om design, forretningsforståelse eller lignende
• implementering af nyt forretningsområde

Fagpilotordningen
åbner døren til nye
og flere ordre i
Padborg
Dekoprint A/S i Padborg har med
ansættelsen af en grafiker som fagpilot
udvidet produktsortimentet og åbnet op
for nye og flere opgaver.
”Vi gik netop og legede med ideen om en fagpilot, da Mark kom ind ad
døren efter noget folie til et projekt derhjemme – vi faldt i snak, der
var god kemi og senere på dagen kom Mark forbi med sin ansøgning og
sin mappe med grafiske opgaver – og så var jeg solgt”, fortæller Søren
Pedersen, ejer af Dekoprint A/S i Padborg.
Dekoprint har fem ansatte og fremstiller foliebeklædning til bl.a. lastbiler og trailere, facadeskilte, lysskilte, pyloner og streamers, har maskiner
til laserskæring og gravering og har efter ansættelse af fagpiloten udvidet sortimentet til også at løse grafiske opgaver som f.eks. foldere, flyers,
logoer og hele grafiske løsninger.

Fagpilot giver muligheder for udvikling
Søren blev via sin revisor Allan Søberg fra Intension gjort opmærksom
på fagpilotordningen og sammen med Anita Andersen fra projekt Viden
til Landet ved Erhvervenes Hus Aabenraa fik de skruet en ansøgning
sammen.

”Jeg er total lykkelig over at komme i gang som grafiker igen og for at
arbejde hos Dekoprint - fagpilotordningen giver mulighed for at se om
det fungerer for både mig og Søren og om det kan løbe rundt økonomisk
for virksomheden at ansætte mig efterfølgende”, fortæller Mark Schultz
Jensen på 26 år, der bor i Padborg, ”jeg tror, jeg allerede har løst de første
20 opgaver, som de ikke har kunne lave før, og der kommer hele tiden
nye opgaver ind”.
Brug ordningen – og tag imod hjælp til
afklaring og ansøgning

”Der er ingen tvivl om, at det har været pengene værd at få
Mark ind med fagpilotordningen – det har været en døråbner
til at kunne udvide virksomheden og få nye fagkompetencer i
spil”, fortæller Søren Pedersen fra Dekoprint, ”og med det rolige
overblik Mark har, får han stille og roligt mere og mere ansvar i
virksomheden og bliver inddraget i udviklingen”.

Søren Pedersen er så positiv overfor ordningen, at han overvejer at få
endnu en fagpilot i spil i virksomheden indenfor et andet fagområde.
”Jeg vil gerne opfordre andre virksomheden til at bruge ordningen, hvis
de går med planer om at udvide og udvikle virksomheden – og hvis du er
for presset til at finde tid til det, så sørg for at få hjælp til afklaring og ansøgningen – for vi kan jo ikke alt selv”, slutter Søren Pedersen smilende.
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”Vi oplevede, at der var opgaver vi ikke fik, fordi vi manglede den grafiske
del, så vi havde besluttet, at vi ville udvikle virksomheden i den retning
inden Mark kom ind af døren”, fortæller Søren Pedersen fra Dekoprint
A/S, ”fagpilotordningen og det økonomiske tilskud til lønnen har fremskyndet processen, og gjort, at vi har haft mere overskud til oplæring i
programmer, maskiner og få gjort Mark til en del af Dekoprint end hvis
Mark var blevet ansat til fuld løn uden tilskud fra første dag”.
Får nye opgaver ind
Godkendelsesprocessen gik hurtig og smidig, og inden sommerferien
var Mark Schultz Jensen ansat som fagpilot – med henblik på ansættelse
på ordinær vilkår, når året med fagpilotordningen er gået.

En snak om dine muligheder?
Er du interesseret i en snak om dine muligheder med en studerende
i praktik- eller projektforløb er du velkommen til at kontakte:
Lisbeth Strange Jensen
Erhvervenes Hus Aabenraa,
på tlf.: 7362 2024 / lsj@ehaa.dk

