BRUG VITAS TIL ANSØGNING OM PRAKTIK,
LØNTILSKUD ELLER VOKSENLÆRLINGETILSKUD
Med VITAS får du en nem, digital løsning, der hjælper dig gennem hele
processen og samler alle dine vigtige dokumenter og aftaler ét sted.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

SÅDAN FUNGERER
VITAS
Når din virksomhed ønsker at tilbyde en
løntilskudsstilling, et praktikforløb eller et
voksenlærlingeforløb, kan I nemt og hurtigt
søge om det gennem VITAS.

Spar tid og ressourcer
VITAS erstatter udvekslingen af
de kendte blanketter for virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlingetilskud i en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning.

Brugervenligt og ﬂeksibelt ansøgningsﬂow
Først logger du ind på vitas.bm.dk med digital signatur/NemID.
Herefter opretter du ansøgningskladden.
Du bliver guidet gennem 5 trin – og det tager ca. 5 minutter i alt. Du kan vælge, om du
vil udfylde en helt ny ansøgning, eller om
du vil bruge en tidligere ansøgning som
kladde.
Du bliver kun præsenteret for de felter, du
har brug for i processen, og de oplysninger
om din virksomhed, der kan trækkes fra
eksterne registre er udfyldt i forvejen.

Introduktionsvideo
Kom godt i gang – se en kort introduktionsvideo på http://vitas.bm.dk

Ansøgningen udfyldes rigtigt første gang
Gennem hele forløbet gør vi dig opmærksom på eventuelle mangler – eller hvis dine
oplysninger kan betyde afvisning fra jobcentret. På den måde er du altid helt sikker
på, at jeres ansøgning er helt rigtigt udfyldt.
Fuldt overblik over egne sager
Det hele forløber uden behov for brevkorrespondance – du har altid alle dine relevante
dokumenter, beskeder og aftaler samlet i
VITAS. Hver gang der sker noget nyt i din
sag, vil du også få besked på mail om, hvad
du skal gøre.

VITAS er virksomhederne, jobcentrene
og borgerne i moderne samspil

FORDELE OG GEVINSTER VED
VITAS

VITAS er et brugervenligt og ﬂeksibelt system, der giver dig en sammenhængende
og effektiv proces og arbejdsgang .

ISS

VITAS giver dig fuldt overblik
VITAS giver dig et smidigt workﬂow
uden behov for brevkorrespondance
VITAS sparer dig op til halvdelen af
din anvendte tid
VITAS samler alle dine ansøgninger,
bevillinger, forlængelser og ophør
VITAS fortæller dig med det samme, hvad
der vil ske med din ansøgning
VITAS sikrer, at du får alle nødvendige
oplysninger til jobcentret med.
VITAS sikrer, at alle dine rettigheder overholdes

“Der kan spares den halve arbejdstid ift.
den tidligere manuelle proces.”
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SUNDHED OG OMSORG,
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HJÆLP OG VEJLEDNING
Find mere hjælp og information på linkene herunder.
Husk, at du altid kan få hjælp af dit lokale jobcenter – både til at
komme i gang med ansøgningen eller hvis du går i stå undervejs.

https://vitas.bm.dk
https://virk.dk
http://www.nemrefusion.dk/

Support
7232 3160
vitas-support@hillerod.dk
(man-ons 10-15, tor 12-18, fre 10-13)

Print: Grafisk værksted, Center for beskyttet beskæftigelse

”Tiden er løbet fra de manuelle blanketter. VITAS gør det meget lettere –
det hele er samlet ét sted. Det er meget
smartere.”

