VÆKST DIN VIDEN
Jordbrugets Kompetencefond
styrker din faglighed

De grønne erhverv udvikler sig hastigt, og derfor er opkvalificering
af medarbejdernes kompetencer altafgørende.

2022 UDGAVE

FLERE KORT
PÅ H Å N D E N
Den nye grønne konsulenttjeneste understøtter videreuddannelse for
medarbejdere inden for 3F, HK og GLS-A’s overenskomstområde.

Når teknologi og udvikling stiller
krav om nye kompetencer

SÅ FRØ TIL FREMTIDEN
– vælg et kursus, der gør dig og din
virksomhed stærkere i konkurrencen
Jordbrugets Kompetencefond bidrager
• Til dig, der er dækket af overenskomst
mellem 3F, HK eller Dansk Metal og
GLS-A inden for agroindustri, gartneri,
land- og skovbrug.
• Du er sikret din løn – dog maksimalt
190 kr. i timen (udregnes uden
søgnehelligdagsbetaling).
• Din arbejdsgiver får delvis refusion
af din løn.

DIN ARBEJDSGIVER
SKAL SØGE
Det er din arbejdsgiver,
der skal søge tilskud til
din løn fra Jordbrugets
Kompetencefond og
VEU-godtgørelse. Udbetalingerne sker direkte
til arbejdsgiverne.

FÅ STØTTE TIL
Samtlige AMU-uddannelser
Individuel kompetenceafklaring (AMU)
Forberedende voksenundervisning (FVU)
EUD-fag
Udvalgte akademikurser
HF- og gymnasiefag
Ordblindeundervisning for voksne
Dansk til voksne udlændinge
... og meget mere
Se mere på dgkt.dk

Regn den ud
Din arbejdsgiver modtager denne
refusion af lønudgifterne, når du
tager på AMU kursus:
Jordbrugets
Kompetencefond

75,00 kr. pr. time

VEU-godtgørelse

120,68 kr. pr. time

I alt

195,68 kr. pr. time

Virksomheden betaler dig din sædvanlige løn (max. 190 kr. pr. time) samt
feriepenge, pensionsbidrag, søgnehelligdags- og fridagsgodtgørelse m.v.

Hvis du deltager i et
AMU- eller AVU-kursus,
får virksomheden
deltagergebyret refunderet fra Jordbrugets
Kompetencefond.

Deltager du i et kursus på tidspunkter,
hvor du ville have fået tillæg for
skifteholds- eller weekendarbejde,
refunderer kompetencefonden også
dette tillæg.
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GLS-A, 3F, HK og Dansk
Metal står bag Den Grønne
Konsulenttjeneste, som giver
et overblik over relevante
efteruddannelser og kurser
inden for gartneri, skov,
landbrug og agroindustri.

Find dit kursus
på dgkt.dk
Relevant for branche
og faglighed.
På www.dgkt.dk finder du
kurser, som er målrettet
landbrug, gartneri, skovbrug
og agroindustri.

MANGLER VIRKSOMHEDEN
HJÆLP TIL KOMPETENCEUDVIKLING?

4038

Kontakt
uddannelseskonsulent
Lotte Julin Bock på
ljb@gls-a.dk eller tlf. 8740 3412
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