
Jobnet
– en effektiv vej til nye medarbejdere

Jobcenter Albertslund
Bytorvet 25 
2620 Albertslund 
Tlf: 4368 7400
Fax: 4368 6588 
E-mail: jobcenter@albertslund.dk

Telefontid
Mandag-onsdag 9.00-15.00, torsdag 9.00-13.00 og 15.00-18.00 samt fredag 9.00-13.00.

Åbningstid
Mandag-onsdag 9.00-15.00, torsdag 9.00-13.00 og 15.00-18.00 samt fredag 9.00-13.00.

Jobcenter Albertslund ønsker et tæt  

samarbejde med virksomhederne. 

Vores mål er at matche den rigtige medarbej-

der med den rigtige virksomhed.



Slå jeres ledige job op på Jobnet. Det er en hurtig og nem service, og den er gratis. 
Jobnet har mere end 2½ millioner besøg hver måned, så der er god mulighed for, at 
jeres annonce bliver set. 

Tusindvis af jobsøgere har lagt deres CV ind på Jobnet med detaljerede oplysninger 
om deres kvalifikationer. Når I søger i CV-banken, vil I hurtigt finde mulige kandidater 
til det ledige job. 

Tjek CV-banken inden I lægger en jobannonce på jobnet. Det kan være, I finder 
jeres nye medarbejder uden annoncering.

Fordelene ved Jobnet er:
>  Jobnet er en hjemmeside, der kan lette arbejdet betydeligt, når din virksomhed 

skal ansætte nye medarbejdere
>  På Jobnet kan virksomheder i Danmark gratis gøre brug af en række servicetilbud 

fra jobcentrene 
>  Som ”kunde” på Jobnet kan virksomheden gratis lægge jobannoncer ind
>  Med en jobannonce på Jobnet kan virksomheden søge medarbejdere 24 timer i 

døgnet 
>  Jobsøgere kan skrive ansøgninger til virksomheden direkte fra jobbanken, og de 

kan få automatisk besked, hvis jeres annonce matcher indholdet i jobsøgerens 
“Jobagent”

Sådan gør I

>  Overvej annonceteksten – tænk  

alternativt i forhold til kvalifika-

tioner og kompetencer – det giver 

flere ansøgere at vælge imellem 

>  Indtast jobbet på Jobnet 

>  Kontakt Jobcenter Albertslund  

– vi hjælper gerne med at  

lægge annoncen på jobnet

Annoncering gennem jobnet

Hvis den rigtige jobsøger bor i den anden ende af landet, er der mulighed for flytte- og 
rejsehjælp. Betingelsen er, at jobbet er inden for et området med mangel på arbejdskraft. 

Hvis det er svært at finde den rigtige medarbejder i Danmark, kan I måske finde arbejds-
kraften i udlandet. Jobcentret kan hjælpe med at rekruttere arbejdskraft fra hele EU og fra 
Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz via den europæiske jobformidling EURES. I kan 
søge efter udenlandske medarbejdere direkte på jobnet.dk eller ved at oprette en annonce 
på Jobnet.dk.

Læs mere på ”Find medarbejder i udlandet” på www.jobnet.

Læs mere om flytte- og rejsehjælp på www.jobnet.dk/arbejdsgiver


