Växjölöftet vuxenutbildning

Ansökan om bonus för färdiga yrkeselever
OBS! Glöm ej att skicka med anställningsavtalet med denna blankett!

1. Utbildningsanordnare
Namnet på utbildningsföretaget:				

Namn på ansvarig chef/rektor

Postadress:						Organisationsnummer:

E-post: 		

Telefon:							Bankgiro/Plusgiro:

2. Uppgifter om yrkeseleven
För- och efternamn:					Personnummer:
Aktuell utbildning:						Antal poäng:

Härmed intygas att lämnade uppgifterna är korrekta:
Datum:						Underskrift av ansvarig chef/rektor
……………………………………			………………………………………………………..

Ansvarig chef på Växjölöftet vuxenutbildning godkänner blanketten innan utbetalning sker:
Datum:						Underskrift av enhetschef, Växjölöftet vuxenutbildning
……………………………………			………………………………………………………..
Påskrivet underlag skickas sedan till ansvarig ekonom på förvaltningskontoret som gör bonusutbetalningen.

Postadress: Box 1222, 351 12 Växjö, Besöksadress: Kungsgatan 9, Telefon 0470-410 00

VÄXJÖLÖFTET
Vuxenutbildningen

Växjölöftet är ett samarbete mellan Växjö kommun,
Arbetsförmedlingen och näringslivet för att skapa fler jobb i Växjö.
www.vaxjo.se/vuxenutbildning

Växjölöftet vuxenutbildning

Vad som ger rätt till bonus för yrkeselever
För yrkesutbildningar på gymnasial nivå utgår en matchningsbonus på 4000
kronor när eleven går vidare till arbete inom utbildningsområdet inom två månader efter avslutad sammanhållen utbildning och med minst fyra månaders
varaktighet.
Bonus betalas ut för slutförd sammanhållen yrkesutbildning och
utbildningsanordnaren ansöker om bonus hos huvudmannen.
Tanken är att det ska leda till en visstidsanställning eller tillsvidareanställning.
Timanställning är därför undantagna. Det är möjligt att få bonus för så kallade
bidragsanställningar.
Yrkeskurserna ska vara genomförda och godkända före bonusen betalas ut.
Om eleven får arbeta under tiden som hen studerar ska eleven fortsätta sina
studier men studieupplägget ska anpassas till elevens arbetstider.
Bonus betalas även ut för arbete hos samma arbetsgivare/tjänst som eleven
har haft sedan tidigare. Det behöver därmed inte handla om ett nytt arbete
eller en ny anställning. Detta för att möjlighetsgöra en fortsatt anställning om
hen genomgår aktuell utbildning inom yrket.
Övrig bonus utbetalas till den utbildningsanordnare där eleven har läst
50 procent eller mer av den totala omfattningen på studierna.
För lärling gäller samma som för yrkesutbildning, men inte traineeutbildningen
eftersom man i villkoren har en plats i arbetsutbildningen.
Traineekonceptet berörs ej av denna bonus eftersom traineejobbet redan är
klart när eleven påbörjar sina studier.
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