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Den bedste synliggørelse af dine produkter

Topvirk kan hjælpe dig med at fi nde den rett e medarbejder, uanset 
om det er ti l et vikariat eller fast sti lling, som fl eksjobber eller på 
almindelige arbejdsvilkår.
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Mangler du en ny medarbejder til din virksomhed?

Topvirk kan hjælpe dig med at finde den rette medarbejder, 
uanset om det er til et vikariat eller fast stilling, som fleksjob-
ber eller på almindelige arbejdsvilkår.

Den rette medarbejder betyder alt

Vi gør alt for at finde det rette match mellem virksomhed og med-
arbejder, da vi mener at den rette medarbejder i det rette job er 
grundlaget for enhver virksomheds succes.
Mangler du en loyal og stabil deltidsmedarbejder? Regler på fleks-
jobområdet gør det nemt og attraktivt at ansætte en fleksjobber for 
alle typer virksomheder.

Vi tilbyder service løsninger til erhvervslivet, bl.a. indenfor Vikarservice,
rekruttering, produktfoto, produktion, hjemmesider og linkbuilding.

Se mere her: www.topvirk.dk

V i k a r s e r v i c e  &  R e k r u t e r i n g

folder vikar-ny-2.indd   2 10-03-2017   10:45:37



V i k a r s e r v i c e  &  R e k r u t e r i n g

Fleksibel løn og arbejdstid

En fleksjobber er som enhver anden medarbejder. 

• De arbejder trofast og loyalt for dig og din virksomhed, og har lige 
så mange kompetencer og lige så meget gå-på-mod som alle andre. 

• De har dog nogle skånebehov, der skal tages hensyn til. det er der-
for, det kaldes fleksjob.

• En fleksjobber arbejder sjældent på fuld tid. 
• De kan arbejder 3, 8, 12 eller 25 timer om ugen, afhængigt af, hvor 

meget de kan holde til.

Fleksjobbere er fleksible

En af fordelene ved en fleksjobber er, at de kan ansættes til et lavere
timeantal end en fuldtidsmedarbejder. 
De er derfor oplagte til at løse opgaver i din virksomhed, der ikke alle-
rede løses af en fuldtidsansat, eller der ikke kan bære en fuldtidsstil-
ling.
Så hvis du har mindre opgaver, som du ikke får løst eller tit selv ender 
med at løse, uanset om det er manuelt arbejde, administrative opga-
ver,
kontorarbejde eller servicefunktioner, er der god grund til at overveje 
en fleksjobber.

Vi tilbyder service løsninger til erhvervslivet, bl.a. indenfor Vikarservice,
rekruttering, produktfoto, produktion, hjemmesider og linkbuilding.

Se mere her: www.topvirk.dk
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Det er nemt at ansæ� e en fl eksjobber

Du betaler fl eksjobberen løn for det arbejde, der bliver udført. Lønnen
suppleres med et fl ekslønti lskud, som kommunen udbetaler direkte ti l
fl eksjobberen. Det betyder, at hvis du ansætt er en fl eksjobber 20 ti mer om
ugen med en arbejdsindsats på 50%, betaler du løn for 10 ti mers arbejde.
Du skal altså ikke bruge mere ti d på administrati on, end du skal med dine
andre medarbejdere.
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