Ny mulighed for at ansætte flygtninge
Hvordan kan I bruge den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) i jeres virksomhed?
Få styr på lønniveau, uddannelsesplan og bonusordning mm.
Mange virksomheder har allerede ansat flygtninge – enten i ordinær beskæftigelse, med løntilskud
eller i virksomhedspraktik.

Tid:
Tirsdag den 6. december
kl. 7.30–10.00

Der er nu kommet en helt ny ansættelsesform - IntegrationsGrundUddannelsen (IGU) – der kombinerer arbejde og praktisk oplæring på virksomheden med gratis opkvalificering.
IGU er en enkel mulighed for at ansætte flygtninge og familiesammenførte i to år til en lønsats, der
svarer til EGU-sats eller elevløn i gældende overenskomst. Ordningen kombinerer arbejde og oplæring i virksomheden med et uddannelsesforløb på i alt 20 uger, som virksomheden selv kan sammensætte, f.eks. AMU-kurser og sprogkurser. Uddannelsen er gratis, og virksomheden betaler ikke
løn, når IGU-medarbejderen deltager i undervisning.

Sted:
Hillerød Rådhus
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Kom til morgenmøde om IGU-ordningens muligheder og hør:
Hvilke uddannelsestilbud kan indgå?
Hvordan kommer I i gang?
Hvordan fungerer bonusordningen?
Mødet henvender sig til alle, der overvejer at ansætte nytilkomne med lovligt ophold i Danmark og
gerne vil høre om mulighederne – herunder adm. direktører, produktionschefer og HR-ansvarlige.
Du er velkommen til at sende invitationen videre til relevante medarbejdere eller kolleger.
07.30: Ankomst og morgenmad
08.00: Hvorfor ansætte en IGU-medarbejder?
Chefkonsulent Hanne Sundin, DI

Kontaktperson:
Stephanie Joy Hansen,
stjh@di.dk, tlf. 3377 3988

Hvordan finder jeg den rette kandidat? Og hvordan kommer jeg i gang med uddannelsesdelen?
Ansvarlige for den kommunale job- og integrationsindsats i forhold til flygtninge

Tilmelding til:
DIHovedstaden@di.dk

Hvad er erfaringerne fra vores virksomhed?
Kommunikationschef Dorthe Absalon, Norisol A/S

Senest den 1. december

Hvordan kommer jeg videre, og hvor kan jeg få hjælp?
Chefkonsulent Hanne Sundin, DI
10.00: Tak for i dag
Med venlig hilsen

Deltagelse er gratis, men
tilmelding er nødvendig.
Du er velkommen til at
tage en kollega med.

