
På vej i seniorjob i Aarhus 
Kommune  

Til dig der er på vej i seniorjob og til dig, der er på vej til at ansætte en borger i
seniorjob. 



Hvad er et seniorjob? 
Et seniorjob er et tilbud om ansættelse i et job i Aarhus kommune indtil du 
kan gå på efterløn. Det er din A-kasse, der skal vejlede dig om ordningen, 
herunder om fx betingelser og frister. Det er også din A-kasse, der kan 
oplyse, om du er berettiget til seniorjob. Du skal derfor altid kontakte din 
Akasse, inden du søger om et seniorjob. 

Typiske jobmuligheder i Aarhus Kommune 
Kommunen har pligt til at tilbyde dig et seniorjob. Vi tager så vidt muligt 
hensyn til dine kvalifikationer og interesser, når vi ansætter dig. Du har ikke 
krav på at blive ansat inden for et bestemt område. Det er Aarhus Kommune, 
der fastsætter seniorjobbets indhold og omfang. Aarhus Kommune har fokus 
på, at seniorjob er med til at højne det generelle serviceniveau over for 
borgerne i kommunen. Du vil derfor typisk blive tilbudt et seniorjob inden for 
ufaglærte jobområder som fx køkken/kantine, ældreomsorg, skole- og 
daginstitution og natur og veje. 

Når du ansættes i et seniorjob bliver du en del af arbejdspladsen. Du 
ansættes på almindelige vilkår, og er omfattet af samme regler, politikker mv. 
som dine kolleger. Mens du er ansat i seniorjobbet har du naturligvis 
mulighed for at søge ordinært arbejde, og du er forpligtet til at tage imod 
anvist arbejde fra Jobcentret. 

Mens du er ansat i seniorjobbet har du også mulighed for selv at finde et 
andet senirojob i kommunen og ”flytte” til det. Dog sker det uden bistand fra 
Jobcentret og samtidig med, at du passer dit nuværende seniorjob. 

Løn- og arbejdsvilkår i et seniorjob? 
Er du fuldtidsforsikret A-kassemedlem, skal du have tilbud om et seniorjob 
på fuld tid. Er du deltidsforsikret, skal du have tilbudt et seniorjob på deltid. I 
seniorjobbet er du ansat ved Aarhus Kommune efter de 
overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, som gælder for dit 
arbejdsområde. 

Hvis Aarhus Kommune ikke finder et seniorjob til dig inden for lovgivningens 
tidsfrister, skal vi efter loven udbetale en kompensationsydelse til dig, der 
svarer til din dagpengesats.  

Til borgere der er på vej i seniorjob i Aarhus Kommune  
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Sådan søger du seniorjob 
For at få et seniorjob i Aarhus Kommune, skal du sende en ansøgning til 
mailadressen: seniorjob@ba.aarhus.dk. Du kan ansøge om et seniorjob 
tidligst 3 måneder før og senest 2 måneder efter, at dine dagpengeret 
ophører. Du skal vedhæfte følgende i e-mailen: 

en ansøgning, 
en bekræftelse fra A-kassen med oplysning om din falddato (dato hvor du 
har opbrugt dagpenge) og om at du opfylder betingelserne, 
og et opdateret CV. 

 
Når kommunen har modtaget din ansøgning, vil du blive inviteret til samtale 
hos en jobkonsulent i Jobcenter Aarhus. 

Et seniorjob er støttet arbejde, og du genoptjener ikke ny dagpengeret under 
ansættelsen. 

Ophør af ansættelsen i seniorjob - hvor længe kan jeg have jobbet? 
Ansættelsen er tidsbegrænset, og ophører dagen før du kan gå på efterløn. 
Ansættelsen ophører også, hvis du afslår et rimeligt arbejdstilbud, som 
Jobcentret har anvist dig. Eller hvis du ikke længere kan gå på efterløn, når 
du når efterlønsalderen, fx hvis du har meldt dig ud af din A-kasse eller ikke 
længere indbetaler dine medlems- eller efterlønsbidrag til A-kassen. 

Får du ordinært arbejde, mens du er i et seniorjob, skal du sige dit seniorjob 
op med det almindeligt gældende opsigelsesvarsel. 

Ansættelsen i seniorjob kan også ophøre ved afskedigelse. Personer i 
seniorjob kan som udgangspunkt afskediges efter de samme årsager, som 
øvrige ansatte. Du skal være opmærksom på, at hvis du selv siger dit 
seniorjob op, vil du ikke være berettiget til at få anvist et nyt seniorjob. 

Aktivt CV på Jobnet.dk 
Når du er ansat i et seniorjob, er der ikke krav om, at du skal være aktivt 
arbejdssøgende. Men du skal stadig stå til rådighed for anvist arbejde. Derfor 
skal du forsat have et aktivt CV på Jobnet.dk  
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Til ledere der ansætter en borger i seniorjob 
 Aarhus Kommune er forpligtet til efter Lov om seniorjob at ansætte borgere 
i et seniorjob, der er omfattet af målgruppen og har opbrugt sine dagpenge.

Administration af seniorjobordningen er placeret i Borgmesterens Afdeling, 
som samarbejder med Jobcentret omkring anvisning af seniorjob. 

Et seniorjob er omfatet af de almindelige løn- og ansættelsesvilkår og 
udgangspunktet for den overenskomstmæssige indplacering af personen er 
det konkrete job og de funktioner, der udføres og ikke den 
uddannelsesmæssige baggrund. Under ansættelsen i seniorjobbet modtager 
arbejdspladsen et tilskud til lønudgifterne. Tilskudets størrelse kan ses i 
tabellen nedenfor. 

På AarhusIntra kan du som leder læse mere om seniorjob. Hvis der opstår 
spørgsmål under ansættelsen om fx ferie, arbejdstid, løn, arbejdsopgaver, 
sygdom mv., skal du kontakte personaleafdelingen i din magistratsafdeling

. 
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Refusion seniorjob 2022

Timer Beløb

37 334885
36 325836
35 316785
34 307734
33 298683
32 289632
31 280581
30 271530
29 262479
28 253428
27 244377
26 235326
25 226275
24 217224
23 208173
22 199122
21 190071
20 181020
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Kontaktoplysninger:
 

Borgere på vej i seniorjob skal rette eventeulle 
spørgsmål til A-kassen.

 
Spørgsmål generelt til seniorjobordningen kan 

rettes til Borgmesterens Afdeling i Aarhus 
Kommune ved at sende en mail til: 

seniorjob@ba.aarhus.dk 

Opstår der spørgsmål under ansættelsen i 
seniorjobjobbet rettes de til personaleafdelingen i 

magistratsafdelingen. 


