


DAGENS 
PROGRAM

•Ny strategi?

•Karrieremuligheder i Midt- og Vestjylland/Geografisk 
mobilitet

•Bisnode - Virksomhedsdatabase

•Virksomhedspraktik og løntilskud

•Praktikportalen og kandidatbanker

•Virksomhedsvendte initiativer og ”Min plan”

•Det videre kontaktforløb



EN NY STRATEGI?

- Søg uopfordret

- Mere aktiv brug af netværk end hidtil

- Får du jævnligt sparring på dit 
ansøgningsmateriale?

- Søg bredere – både geografisk og fagligt

Motivation og trivsel

- Skab evt. din egen jobsøgningsgruppe eller 
deltag i de etablerede netværk (f.eks. 
Powerjob Midt)

- Deltag i faglige webinarer i a-kasser, 
fagforeninger, kursusudbydere, LinkedIn’s
kursusportal

- Læg en god struktur for din arbejdsuge, så 
der både er plads til fordybelse, opfølgning 
og at holde pauser og fri.

- Brug a-kasse og jobcentret aktivt til sparring



MIDT/VEST-PROJEKT

Jobcenter Aarhus samarbejder lige nu med en række kommuner 
i Midt- og Vestjylland om at rekruttere akademikere fra Aarhus 
Kommune til lokale virksomheder, institutioner og organisationer 
i områderne.

Foruden rekruttering kommer der løbende karrieremesser og 
events i de forskellige samarbejdskommuner, hvor Jobcenter 
Aarhus faciliterer workshops og busture forud for disse 
arrangementer.

I samarbejdet deltager bl.a. Randers, Horsens, Skive, Esbjerg og 
Herning.

Læs mere og se aktuelle begivenheder i forbindelse med 
projektet på: https://www.akademikerkampagnen.dk/aktiviteter/

https://www.akademikerkampagnen.dk/aktiviteter/


GEOGRAFISK 
MOBILITET

• Vores erfaring viser generelt, at 
større geografisk spredning i
jobsøgningen potentielt øger chancen
for hurtigere ansættelse.

• Der kan bevilliges tilskud til
jobsamtaler, der kræver mere end 
tre timers transporttid tur/retur.

• Der kan via a-kasserne søges om 
befordringsgodtgørelse, når I 
deltager i tilbud ved over 24 km i
transport (tur/retur) (undtagen privat
løntilskud).



BISNODE

Find virksomheder ud fra 
brancher, vækstrater, antal 
medarbejdere etc.

Bruger-login: jobsoeg

Kode: Udleveres efter 
webinar samt ved 
individuelle samtaler ved 
jobcentret

Koden skifter hver måned



FORMALIA
OMKRING

VIRKSOMHEDS-
PRAKTIK

Varighed: Max. 4 uger i samme virksomhed

Hvornår: Fra 1. dag på dagpenge med jobcenterets godkendelse

Hvor mange: Som udgangspunkt så mange I har behov for at 
komme i job

Hvor: Private og offentlige virksomheder; dog ikke ved
virksomhed/institution med seneste lønudbetaling beregnet ud fra
P-nummer (IKKE CVR-NR)

Ydelse: Dagpenge via a-kassen

Godkendelse: Virksomheden skal godkendes af Jobcenter Aarhus

Du skal fortsat være aktiv jobsøgende

Virksomheden opretter en ansøgning i vitas.bm.dk



FORMALIA 
OMKRING 

OFFENTLIG OG 
PRIVAT 

LØNTILSKUD

Varighed: Max. op til 4 måneder ved en offentlig eller selvejende 
institution (med over 50% offentlig støtte) eller op til 6 måneder ved 
en privat virksomhed

Hvornår: Efter 26. uge på dagpenge med jobcenterets godkendelse

Hvor: Private og offentlige virksomheder; dog ikke ved 
virksomhed/institution med seneste lønudbetaling beregnet ud fra P-
nummer (IKKE CVR-NR)

Ydelse: Løn – Ved privat virksomhed får du udbetalt fuld løn. Ved 
offentlig institution beregnes løn ud fra dagpengesats. Begge steder 
laves der en ansættelseskontrakt

Godkendelse: Virksomheden skal godkendes af Jobcenter Aarhus

Det er muligt at indlede en løntilskudsansættelse med en 
virksomhedspraktik, men det er ikke muligt at tage en 
virksomhedspraktik i samme virksomhed efter løntilskudsansættelsen

Du skal fortsat være aktiv jobsøgende

Virksomheden opretter en ansøgning i vitas.bm.dk



PRAKTIKPORTALEN

• På denne portal kan der findes
potentielle virksomhedspraktikker
målrettet højtuddannede.

• Listen opdateres flere gange om 
ugen, så hold dig løbende
opdateret.

• Se mere på 
www.aarhus.dk/praktikportal

http://www.aarhus.dk/praktikportal


KANDIDATBANKER

• Ved Jobcenter Aarhus kan du blive
tilknyttet en af vore kandidatbanker i
forbindelse med rekruttering til både
ordinære stillinger, virksomhedspraktikker
samt løntilskud.

• Du kan blive optaget gennem en individuel
samtale ved Jobcenter Aarhus.

• Se mere på: https://aarhus.dk/borger/job-
ogledighed/dagpenge/kandidatbanker/k
andidatbanker-videregaaende-uddannelse

https://aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/kandidatbanker/kandidatbanker-videregaaende-uddannelse


VIRKSOMHEDSRETTEDE INITIATIVER



”MIN PLAN”
• Du har pligt* til at deltage i en aktivitet 

i minimum 2 uger

• Har du endnu ikke deltaget i en 

aktivitet, vil du blive tilmeldt noget 

inden for kort tid

• Er andet ikke aftalt med jobcentret, vil 

du automatisk blive tilmeldt et to ugers 

forløb hos AS3

• Forløbet varer to uger og giver dig 

supplerende værktøjer til din 

jobsøgning.

*Har du deltidsbeskæftigelse (20 timer eller mere/uge) kan du fritages for deltagelse i 
aktivitet/tilbud i perioden. Du skal kontakte Jobcenter Aarhus og informere os herom



KONTAKTFORLØB



FIND MERE INFORMATION OG FLERE TILBUD PÅ 
JOBCENTER AARHUS’ HJEMMESIDE

• Læs mere om virksomhedspraktik 

og løntilskud

• Læs mere om retningslinjer, 

kørselsgodtgørelse til jobsamtale etc.

• Læs om andre tilbud og samarbejder

• Find særlige initiativer for specifikke 

faggrupper

www.aarhus.dk/jobcenter

http://www.aarhus.dk/jobcenter


KONTAKT JOBCENTER AARHUS

Personlig henvendelse kl. 9.00 – 12.00

Torsdage desuden kl. 15.00 - 17.00

Telefonisk henvendelse kl. 8.00 – 15.00

Torsdage til kl. 17.00

Hovednummer: 8940 6800

Direkte 8713 4109

Hvis 

Jobnet driller, 

kontaktes 

support.


