
Målgruppe
I forbindelse med den nye kontanthjælpsreform,
som trådte i kraft  pr. 1. januar 2014, skal du ud-
føre en samfundsnyttig opgave for den ydelse, du 
modtager, også kaldet Nyttejob.

Nyttejobbene er for dig på kontant- og uddannelses-
hjælp, samt arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse. 

Du skal arbejde 37 timer ugentligt i max. 13 uger 
for at bevare din nuværende ydelse. For dig, der er 
på arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse, er den 
ugentlige arbejdstid 20 timer. Arbejdsmarkedsydel-
se udfases pr. 01.07.2016.

Nyttejobbet foregår på en kommunal, regional eller 
statslig virksomhed.
 
Nyttejobbene kan ikke anvendes hos frivillige 
organisationer, private- eller socialøkonomiske 
virksomheder.

Fagområde
Nyttejobbene i Skanderborg Kommune vil typisk 
være inden for service, køkken, pedel og lettere 
kontorarbejde.

Nyttejobbet skal ikke tjene noget særligt formål i 
forhold til dine fremtidsplaner.

Praktisk
1. mødedag
Når du af din sagsbehandler er blevet henvist til 
et Nyttejob, skal du møde på Kompetencecenter 
Skanderborg den førstkommende tirsdag.

Mødetid/-sted
Du skal møde tirsdage kl. 08.30 i receptionen på 
Kompetencecenter Skanderborg, Danmarksvej 31, 
8660 Skanderborg.

På 1. mødedag vil der blive afholdt en samtale med 
en virksomhedskonsulent angående det videre for-
løb, med henblik på at fi nde en nyttepraktikplads.

Indtil praktikken er fundet, arbejdes der på værk-
stedet, køkkenet eller serviceteamet.

Ved manglende fremmøde vil din sagbehandler 
blive underrettet.

Eventuelle afbud skal gives på tlf. 4024 2821.
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Sted
Undervisningen foregår på Kompetencecenter 
Skanderborg.

Adresse
Kompetencecenter Skanderborg
Danmarksvej 31
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7930

Åbningstider
Mandag–onsdag: Kl. 08.00–15.30
Torsdag: Kl. 08.00–16.30
Fredag: Kl. 08.00–14.00

Kontaktoplysninger
Tina Sørensen
Virksomhedskonsulent
Tlf. 8794 7945 / 4024 2821

Henvisning
Sker via din sagsbehandler.

Mødetid/sted
Den førstkommende tirsdag kl. 08.30 på 
Kompetencecenter Skanderborg.

Du vil herefter følge Værkstedets mødetider.


