ANSTÄLL
MED STÖD
BAKSIDA
Kontaktuppgifter

Vet du att du som arbetsgivare
kan få ekonomiskt stöd från AMS
när du anställer en person som behöver
komma in på arbetsmarknaden?

KONTAKTA OSS
SÅ BERÄTTAR VI MER!

ÅLANDS ARBETSMARKNADSOCH STUDIESERVICEMYNDIGHET
Nygatan 5, 22100 Mariehamn
+358 18 25501 | info@ams.ax
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ANSTÄLL MED STÖD
– det vinner du på
AMS kan bevilja sysselsättningsstöd när du anställer
långtidsarbetslösa, ungdomar, inflyttade eller personer
med funktionsvariationer. Du kan också få stöd när du
anställer en arbetslös person som påbörjar ett läroavtal.
På så sätt får du en extra resurs till företaget.
Att anställa med stöd passar för dig som:
· tillfälligt är i behov av en extra resurs
· vill växa och funderar på att anställa din första medarbetare
· har en praktikant från AMS som du vill fortsätta ditt
samarbete med
· vill göra det lättare för arbetslösa att ta steget ut
i arbetslivet.
Stödbeloppen varierar mellan cirka 695–1 320 euro per
månad.
Stödet är tidsbundet och gäller för personer som är
anmälda som arbetslösa vid AMS. Som arbetsgivare står
du för lön och sociala avgifter. Personen du anställer har
samma rättigheter som dina övriga anställda. Varje månad
redovisar du dina lönekostnader till AMS, som betalar ut
stödet i efterskott.

Vi har haft mycket goda erfarenheter av att ha en arbets
sökande anställd med sysselsättningsstöd. Kontakten med
AMS har fungerat bra och varit smidig. Vi är så nöjda att vi
bra kan tänka oss att igen anställa en arbetssökande med
sysselsättningsstöd.
Katarina Donning,
vd Åda Ab

SÅ HÄR SÖKER DU OM STÖD
1. Börja med att kontakta oss på AMS och
anmäl ditt intresse så hjälper vi dig att
komma igång. Tillsammans går vi igenom
både möjligheter och kriterier för att
anställa en p
 erson med stöd. Om du inte
redan har en person i åtanke hjälper vi dig
att hitta en lämplig person.
2. Fyll i Ansökan om sysselsättningsstöd
för anställning, som finns på ams.ax.
3. AMS handlägger ansökan och skickar
beslut.

www.ams.ax  Arbetsgivare  Anställa med stöd

ANSTÄLL
MED STÖD
BAKSIDA
Kontaktuppgifter

Vet du att du som arbetsgivare
kan få ekonomiskt stöd från AMS
när du anställer en person som behöver
komma in på arbetsmarknaden?

KONTAKTA OSS
SÅ BERÄTTAR VI MER!

ÅLANDS ARBETSMARKNADSOCH STUDIESERVICEMYNDIGHET
Nygatan 5, 22100 Mariehamn
+358 18 25501 | info@ams.ax
www.ams.ax  Arbetsgivare  Anställa med stöd

