
 

 

 

 

Kære HR ansvarlig i de danske virksomheder 

 

Vi skriver til jer, da vi gerne vil have lov til at rette jeres opmærksomhed mod denne gruppe, der 

har sit virke på Linkedin, og som hedder Fleksjobber Netværket. 

Og hvem er gruppen Fleksjobber Netværket så? 

Gruppen er oprettet med det formål at få ledige fleksjobbere og virksomheder til at mødes på 

Linkedin og derigennem at få fleksjobbere ansat i de danske virksomheder. 

De ledige fleksjobbere, der er medlemmer af Fleksjobber Netværket på Linkedin, er en broget 

gruppe. Dette gør sig gældende både af alder, uddannelse og erhvervserfaring. Dog har de det 

tilfælles, at de alle ønsker en tilknytning til det danske arbejdsmarked.  

Vi har samtidig vedlagt en link til Fleksjobber Netværket, så I kan læse og lære mere om os. 

http://www.fleksjobbernetvaerket.dk/ 

Er der ledige stillinger i jeres virksomhed, så har du via Fleksjobber Netværket en hurtig og gratis 

mulighed for at gøre omverden opmærksom på det – helt gratis.  

 

Vi kalder det Fleksjob-banken – og vi håber at I vil hjælpe med at sprede budskabet i jeres 

virksomhed som til andre i branchen, og benytte jer af denne mulighed. 

 
Det er let, hurtigt gratis at oprette en stillings annonce i Fleksjob-banken – kom i gang allerede 

nu: http://www.fleksjobbernetvaerket.dk/tilfoej-stilling/ 

Vi håber derfor, at denne korte introduktion til gruppen har gjort jer nysgerrige, og at I har lyst til at 

finde ud af, hvad denne tilgang til rekruttering af nye medarbejdere, kan indebære for jeres 

virksomhed 

Og vi står naturligvis til rådighed for alle de spørgsmål, I kunne tænke jer at have til det skrevne. 

Ligesom vi nedenfor har vedlagt en kort gennemgang omkring Fleksjobordningen fra 

hjemmesiden under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Herunder hvad det vil betyde for jeres virksomhed at ansætte en i fleksjob. 

Kilde: fleks.nu  

 

Med venlig hilsen 

Fleksjobber Netværket 

Ved/ Konsulent Knud Kjølhede Petersen 

info@fleksjobbernetvaerket.dk  



Information til virksomheder 

 

Fleks betyder fleksibel 

En fleksjobber er en fleksibel ansat der, som loyal og stabil medarbejder på deltid, kan hjælpe 

med at opfylde din virksomheds store eller små behov. At ansætte en fleksjobber er nemt og 

attraktivt for alle typer virksomheder – også i stillinger med meget begrænset timetal. 

Fleks betyder, at du kun betaler for det arbejde, der bliver udført 

Som arbejdsgiver skal du kun betale for det arbejde, fleksjobberen udfører. Fortalt med tal betyder 

det, at ansætter du en fleksjobber 20 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 50 %, betaler du 

timeløn for 10 timer. 

Fleks betyder ingen ekstra administration 

Det administrative arbejde omkring ansættelsen er også nemt at håndtere. Du betaler løn for det 

udførte arbejde, mens kommunen supplerer med et fleksløntilskud til fleksjobberen. Du skal altså 

ikke bruge mere tid på administration, end du skal for dine øvrige medarbejdere. 

Fleks betyder arbejdstid, der matcher dit behov 

Fra 1. januar 2013 har det været muligt med fleksjob på ganske få timer – helt ned til én time om 

ugen. Det giver mulighed for at få løst mindre opgaver i din virksomhed, som ellers kan være 

svære at finde faste ansatte til. 

 

 

 

 

 

 

 


