Information om 1. samtale og selvbooking
Som ledig i Aarhus kommune har du mulighed for selv at booke dine individuelle samtaler og workshops hos
os.
Hvis du er helt nyledig indkalder vi dig til din første samtale på jobcentret.
Du vil typisk blive indkaldt i 5. eller 6. ledighedsuge. Samtalen kommer til at fremgå på ”Min side”, når du
logger på jobnet.dk. Efterfølgende skal du selv booke.
Selvbooking giver dig som ledig langt større fleksibilitet, idet:
Du kan selv bestemme, hvornår du skal til møde på jobcentret inden for gældende regler for rettidig samtale.
Du har mulighed for at finde et tidspunkt, der passer dig i forhold til dine øvrige aktiviteter.
Du har mulighed for at ombooke din aftale, dvs. ændre tidspunktet for mødet, såfremt du skulle blive
forhindret. Mødet skal fortsat bookes inden for den angivne frist.
Det kan få konsekvenser for dine dagpenge, såfremt du ikke booker dine møder rettidigt.

Sådan selvbooker du på jobnet.dk
Du logger ind på ”Min side” og vælger ”Mine møder” i venstrememuen.
Klik på knappen ”Book et møde”.
Der kommer nu 4 trin, du skal igennem:
Trin 1: Marker hvilken jobsamtale/workshop, du ønsker, og klik ”Fortsæt”
Trin 2: Marker evt. din sagsbehandler/konsulent og klik ”Fortsæt”
Trin 3: Vælg det mødetidspunkt, der passer dig bedst blandt de ledige tider og klik ”Ok”
Trin 4: Klik på ”Jeg har læst rettigheder og pligter”, når du har læst informationen
Mødetiden er ikke booket, før du har klikket på ”Book mødet”. Når du har bekræftet dit møde, vil du modtage
en kvittering pr. mail. Under ”Mine møder” kan du se det møde, du nu har booket.

Nedenfor finder du links til videoer vedr. jobnet, selvbook, joblog m.m.

Samtaler m.m.
E-læring om det fælles kontaktforløb med jobcenter og a-kasse.
Samtaler og samarbejde
Jobnet
E-læring om de forskellige redskaber, du skal bruge på Jobnet.
Jobnet for dagpengemodtagere
CV
Trin-for-trin vejledning i, hvordan du udfylder CV’et på Jobnet og hvilke formål, det tjener.
Opret dit CV på Jobnet
Joblog
Trin-for-trin vejledning i, hvordan du udfylder Jobloggen og hvilke formål, den tjener.
Joblog på Jobnet
Min Plan
Trin-for-trin vejledning i, hvordan du skal læse, forstå og kvittere for Min Plan og hvilke formål, den tjener.
Min Plan for dagpengemodtagere
Book din egen jobsamtale på Jobnet
Trin-for-trin vejledning i hvordan og hvornår, du skal booke samtaler.
Book din egen jobsamtale på Jobnet

Mindre post
Vær opmærksom på, at du ikke modtager brev med bekræftelse af dine møder, hverken når du selv booker,
eller når du bliver indkaldt af jobcentret. Al information om dine møder ser du fremover udelukkende på ”Min
side” på jobnet.dk.
Vi opfordrer dig til, at du tilmelder dig huskeservice under ”Indstillinger” i venstremenuen på ”Min side”. Så
vil du altid modtage SMS og/eller mail omkring dine møder.

Med venlig hilsen
Jobcenter Aarhus

