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Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for trykfejl og løbende æ
ndringer i satser og lovgivning 

FORDELE 

• Giver veteraner nye muligheder  

for et aktivt arbejdsliv.

• Stor menneskelig såvel som  

samfundsøkonomisk gevinst.

EKSEMPEL

Hjemvendt fra en længevarende 

international mission i Afghanistan 

oplever en 29-årig konstabel vedvarende 

symptomer på PTSD (post traumatisk 

stress disorder), som gør det vanskeligt 

for ham at fungere på normale arbejds-

vilkår. En lokal produktionsvirksomhed 

tilbyder ham derfor en stilling, hvor han 

kan kombinere lager- og kontorarbejde 

og dosere de situationer, som gør ham 

ængstelig og forøger hans alarmbered-

skab. Efter 26 ugers ansættelse, hvor 

arbejdstiden gradvist er øget fra 15 til 

25 timer pr. uge, ansøger og modtager 

virksomheden en jobpræmie på 50.000 

kr., og konstablen fortsætter i en 

permanent deltidsstilling på 25 timer 

pr. uge.  

Jobordningen giver de veteraner, som står på kanten af arbejdsmarkedet, 
bedre mulighed for at få et aktivt arbejdsliv. Jobordningen kan således give 
fortrinsret til offentlige stillinger samt mulighed for, at arbejdsgiver kan 
søge en jobpræmie* på 50.000 kr. efter 26 ugers uafbrudt ansættelse 
med et gennemsnitligt timetal på minimum 15 timer pr. uge. 

Ordningen omfatter veteraner, som har været udsendt i mindst én interna-
tional mission under Forsvarsministeriets eller Justitsministeriets område. 
Veteranen skal samtidig i særlig grad have vanskeligt ved at bevare en fast 
tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af psykiske eller fysiske skader, som 
veteranen har pådraget sig i forbindelse med udsendelsen. Før en arbejdsgiver 
kan give en veteran fortrinsret til en stilling, og for at arbejdsgiver kan opnå 
udbetaling af jobpræmie, skal Veterancentret senest ved indgåelse af ansæt-
telsesaftalen bekræfte, at veteranen er omfattet af lovens målgruppe. 

SÅDAN GØR DU

Hvis I ønsker at give en veteran fortrinsret til en stilling / ønsker 

mulighed for at søge om udbetaling af jobpræmie, skal I bruge en 

bekræftelse på, at veteranen er omfattet af målgruppen.  

Hent formularen på: http://veteran.forsvaret.dk/hjalpdig/veteraner/

karriere/Pages/Jobordningtilveteraner.aspx og send den udfyldt til 

Veterancentret på mailadressen: VETC-KTP-JOBORDNING@mil.dk 

Hvis I har spørgsmål til jobordningen for veteraner eller ønsker hjælp 

til formularen, kan I kontakte Veterancentret via samme mailadresse 

eller på tlf: 7216 3205. Læs mere på: veteran.forsvaret.dk

*  Jobpræmien kan ikke søges af statslige arbejdsgivere. Arbejdsgiver kan tidligst ansøge om udbetaling af jobpræmien efter  
26 ugers ansættelse, og ansøgningen skal ske senest 26 uger efter, at de 26 ugers ansættelse er gennemført.

Mors

Jobcenter Mors • Holgersgade 5, 7900 Nykøbing Morsø • Tlf. 9970 7000 virksomhedsservice@morsoe.dk • www.jobnet.dk

Jobordning for  
veteraner 
NYE MULIGHEDER FOR FYSISK ELLER PSYKISK SKADEDE VETERANER

Fortrinsret  
og jobpræmie*  
på 50.000 kr.  
efter 26 ugers  

ansættelse

Virksomhedsinformation · udvid mulighederne for at finde medarbejdere


