
Til virksomheder, der ønsker at 
ansætte en akademiker 

Medarbejdere, der har en akademisk baggrund, kan medvirke til overskud og vækst i din virksomhed. De 
løser opgaverne på en måde, der giver struktur og merværdi. For at sætte gang i væksten, er der vedtaget 
forskellige ordninger, der gør det muligt for mindre virksomheder at opleve denne værdi, før de ansætter en 
akademiker på ordinære vilkår. Læs her om ordningerne.  
 
InnoBooster – ansæt en højtuddannet  
Programmet har til formål at gøre virksomheder mere innovative. 
 

 

Løntilskudsordningen 

Til virksomheder der vil prøve at have en akademiker ansat i længere periode. 

 
Virksomhedspraktikant 
Til virksomheder der vil prøve at have en akademiker ansat i kortere periode (praktikken kan kombineres 
med de andre ordninger). 
Varighed Krav til virksomheden Løn og tilskud Godkendelse 
4 uger  
(8 uger for 
nyuddannede). 

Virksomheden skal godkendes af 
jobcenteret, og der skal udarbejdes en 
praktikaftale.  
 
Godkendelsen afhænger blandt andet 
af, om der på virksomheden er et 
rimeligt forhold mellem antallet af 
ansatte med og uden tilskud. 
 

Der er ingen lønudgifter for 
virksomheden. 

Jobcenteret godkender 
virksomheden. 

 
Alle stillinger kan annonceres gratis på Djøf jobportal, jobunivers.dk. Send opslaget til tipomjob@djoef.dk 
eller ring til Djøf på 33 95 97 00. 

Varighed Krav til virksomheden Løn og tilskud Godkendelse 
Innobooster kan 
investere 
i forløb på op til 
3 års varighed. 

Virksomhed skal have en omsætning 
på mindst 2 mio. kr. eller tiltrukket 
mindst 500.000 kr. i ekstern kapital 
inden for de seneste to år. 
 
Start-up virksomheder, der er under 
tre år gamle, kan alternativt vise 
deres potentiale ved at redegøre for, 
at man har, at man har et team med 
stærke og relevante kompetencer i 
forhold til ideen, eller at man har 
opnået væsentlige resultater enten i 
form af forsknings-/udviklings 
resultater eller i form af 
markedsudbredelse. 
 
Projektet skal indeholde nyskabende  
elementer. Det kan være en idé om at 
udvikle et nyt produkt eller en ny 
service, der ikke er på markedet i dag, 
eller det kan være en ide til markant 
at forbedre en proces i virksomheden, 
så virksomhedens konkurrenceevne 
forbedres væsentligt. 
 
Der gives ikke bevillinger til 
rutinemæssige  tiltag som fx. 
strategiudvikling og kommunikation.  

Virksomheden kan søge 
mellem 50.000 – 5 millioner. Jo 
flere penge, der søges om, jo 
større krav til projektet.  
 
Søger virksomheden om 
mindre end 500.000 kan 
virksomheden få halvdelen af 
lønnen i tilskud. Hvis 
medarbejderen f.eks. skal have 
40.000 i løn, kan 
virksomheden få 20.000 i 
tilskud, og så selv betale de 
sidste 20.000.  
 
Søges der om mere end 
500.000 er tilskuddet 35 % af 
udgiften. 
 
 

Virksomheden søger om 
at deltage ved at 
udarbejde og indsende en 
innovationsplan. Planen 
skal udarbejdes via.:  
www.innovationsplan.dk . 
 
Virksomhederne kan 
indsende planen løbende. 
 
Innovationsfonden 
bestræber sig på at 
behandle ansøgningerne 
inden for en måned.  
 
 
 

Varighed Krav til virksomheden Løn og tilskud Godkendelse 
Maks 6 måneder. Der skal være tale om en 

nettoudvidelse af antallet af 
medarbejdere. 
 
Jobbet skal derudover give den 
jobsøgende kompetencer, som kan 
føre til beskæftigelse i virksomheden, 
eller i en anden virksomhed. 

Virksomheden får et tilskud på 
74,05 kroner per time for 
akademikere. Tilskuddet må 
udgøre halvdelen af 
medarbejderens løn.  
 

Jobcenteret godkender 
virksomheden. 
 
Udgangspunkt: 
Jobsøgende skal have 
været ledig i min. 6 
måneder.  

Djøf 

Gothersgade 133 

1123 København K 

Telefon 33 95 97 00 

djoef@djoef.dk 

www.djoef.dk 
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