VITAS
Åbningstid for telefonisk kontakt:
Kl. 8 - 12 (mandag - fredag)
Tlf.: 70258925
amportalen@star.dk

De virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere, du normalt har
kontakt til, kan svare på spørgsmål vedrørende VITAS, ligesom
du er velkommen til at kontakte Erhverv- og Arbejdsmarkedsafdelingen på tlf. 21 72 71 91 eller jobcenter@kerteminde.dk.

Om VITAS
virksomhedernes nye digitale adgang
til praktik, løntilskud, nytteindsats
og voksenlærlingetilskud

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

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

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.

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 eksisterende registre er udfyldt i forvejen.

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




Ansøgningen udfyldes rigtigt første gang
Gennem hele forløbet gør vi dig
opmærksom på eventuelle mangler
– eller hvis dine oplysninger kan
betyde afvisning fra kommunen. På
den måde er du altid helt sikker på,
at jeres ansøgning er helt rigtigt
udfyldt.

VITAS giver dig fuldt overblik
VITAS giver dig er smidigt
workflow uden behov for
brevkorrespondance

VITAS samler alle dine ansøgninger, bevillinger, forlængelser og ophør



VITAS sparer dig op til halvdelen af din anvendte tid





Fuldt overblik over egne
sager
Det hele forløber uden behov for
brevkorrespondance – du har altid
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 fortæller dig med det
samme, hvad der vil ske med
din ansøgning

VITAS sikrer, at alle dine
rettigheder overholdes



VITAS sikrer, at du får alle
nødvendige oplysninger til
kommunen med



151116

