Jobrotation betyder, at en virksomhed kan få tilskud fra jobcentret til at sende èn eller flere af sine medarbejdere på efteruddannelse, og at du som ledig kan blive vikar for medarbejderen
i uddannelsesperioden.


Du får overenskomstmæssig løn.


Du forbruger ikke af dine dagpenge.


Du får nye joberfaringer, der kan skrives på dit CV.


Du får foden indenfor i en virksomhed.


Du får udvidet dit netværk.


Du står stærkere i din jobsøgning.

Det er et krav, at du er ledig og har været det i mindst 6 måneder, inden du starter som rotationsvikar. Du må højst være ansat som rotationsvikar i en virksomhed i 1 år. Desuden skal du være ansat mindst 10 timer om ugen.

Jobrotation er for ledige med alle typer uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Jobrotation kan anvendes i både offentlige og private virksomheder.

Uanset om du er faglært, ufaglært eller har en videregående uddannelse, så kan
jobrotation altså være en mulighed for dig!

Som dagpengemodtager forbruger du ikke af din dagpengeperiode under rotationsvikariatet, med mindre du samtidig modtager supplerende dagpenge!
Men du optjener heller ikke timer til en ny dagpengeperiode.

Forestil dig, at din dagpengeperiode er et klippekort med klip til 2 års dagpenge.
På klippekortet er der en udløbsdato 3 år efter det er taget i brug. Når du er begyndt at bruge af de 2 år, som du kan få udbetalt, har du kun 3 år til at bruge alle
klippene på kortet.
I et rotationsvikariat bruger du ikke nogen klip, men du skal være opmærksom
på, at klippekortet kan udløbe, inden du er færdig som vikar.



Det er vigtigt, at du kontakter jobcentret og fortæller, at du skal være rotationsvikar, da de
skal afmelde dig afmelde dig som ledig og registrerer dit vikariat.



Som rotationsvikar har du ikke pligt til at være aktivt jobsøgende. Du skal ikke til samtaler i
jobcenter eller a-kasse, og du skal ikke udfylde dagpengekort.



Du skal sørge for at få en ansættelseskontrakt hos din nye arbejdsgiver, og i kontrakten skal
det fremgå, at der er tale om et rotationsvikariat i en given periode.

