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Rekruttering

Inden du kontakter jobcentret eller 
Hotlinen, kan du med fordel udarbej-
de et forslag til stillingsbeskrivelse, 
som indeholder:

Primære opgaver og ansvar.
Krav til faglige såvel som 
personlige kompetencer.
Arbejdstid, tiltrædelsestidspunkt, 
aflønning, varighed mv. 

Hotlinen kontaktes på tlf.: 72 200 350.  
Se også faktaarket: ”Jobnet”•

En supermarkedskæde åbner en ny 
butik og kontakter i den forbindelse 
jobcentret for at finde det nødvendige 
personale til butikken. 

Jobcentret hjælper virksomheden 
med at finde egnede kandidater til 
hver stillingsbeskrivelse, og virksom-
heden indkalder de bedste til en sam-
tale i butikken. 

•

•

•

Jobcentret kan altid hjælpe din virksomhed med 
at finde nye medarbejdere. Fx kan jobcentret ud-
vælge jobsøgere fra cvbanken på www.jobnet.dk 
og sende cv´er for de bedste kandidater til  
virksomheden. 

Jobcentret har kontakt med jobsøgere fra stort 
set alle brancher. Nogle jobsøgere har de nød-
vendige faglige og personlige kompetencer til at 
starte i job med få dages varsel. Andre jobsøgere 
har brug for en ekstra opfølgning for at få en god 
start i jobbet. 

Brug for flere medarbejdere? 
Ved større rekrutteringsopgaver (landsdækkende 
eller på tværs af kommunegrænser) kan virksom-
heden med fordel bruge Virksomheds
beredskabet. Brug Hotlinen på tlf.: 72200350, 
så koordineres indsatsen (evt. blandt flere 
jobcentre), og der udsøges, screenes* og tilsen-
des relevante kandidater inden for tre arbejdsda-
ge. Der er også mulighed for at afholde større re-
krutteringsseancer i jobcentret med præsentation 
af virksomheden og samtaler med egnede 
kandidater. 

Jobcentret har adgang til job 
ansøgere fra alle brancher og fra 
hele landet. 

Jobcentret har viden om arbejds-
markedet og om jobsituationen i 
lokalområdet.

Jobcentret kan rådgive om alter-
native rekrutteringsmuligheder, fx 
støttet beskæftigelse.

Jobcentret kan hjælpe med at give 
den nye medarbejder en god start, 
fx via forudgående opkvalificering 
eller tilskud til mentor.

HOTLINE   FÅ RELEVANTE 
KANDIDATER INDEN 

FOR 72 TIMER

* Virksomhedens kriterier for screening aftales med jobcentret
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eskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for trykfejl og løbende æ
ndringer i satser og lovgivning 
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