


Dagens 
program

A-kassen og Jobcentret

Kontaktforløb, workshops og 
selvbook ved Jobcenter Aarhus

Joblog og Jobnet-CV

Virksomhedspraktik, 
praktikportal og kandidatbanker

Geografisk mobilitet, kursus- og 
projektforløb

I job med handicap

‘Min plan’



Snitflader for 
a-kasse og 
jobcenter

Begge: Vejledning og 
rådgivning om 
jobsøgning og 

arbejdsmarked

A-kasse:

Ydelse og 
rådighed (Hør 
nærmere hos 
din a-kasse)

Jobcenter: Lov 
om aktiv 

beskæftigelses-
indsats

Få registreret eventuel manglende 
pasningsmulighed uden for institutioners 
åbningstid hos dit jobcenter.



Kontaktforløb

 Du vil løbende skulle selvbooke individuelle
samtaler (30 min.) eller workshops (60-90 
min.)

 Ny frist for selvbook vil løbende fremgå af
”Min side” på jobnet

 Fællessamtale med repræsentant fra a-kasse:

 5 til 6 måneders ledighed

 Igen ved 16 måneders ledighed

 Sæt dagsordenen til møderne



Workshop ved Jobcenter Aarhus

 Workshops gør det ud for en 
individuel samtale

 Workshops ved a-kassen tæller ikke 
for en samtale ved Jobcenter Aarhus

 En workshop varer ca. 1-1,5 time

 Workshops bookes på jobnet.dk



Selvbook hos Jobcenter Aarhus

 Selvbook er obligatorisk*

 I kan kun booke ét møde eller én 
workshop ad gangen

 Efter hvert møde sættes en ny frist 
for booking af næste møde

 Desuden selv melde ferie under 
“Mit fravær” op til 14 dage før ferien 
påbegyndes

*Er du på vej i job, på efterløn, pension, i ordinær uddannelse eller barsel indenfor 6 uger, kan du fritages for deltagelse i møder ved Jobcenter 
og a-kasse, samt aktiveringstilbud. Du skal kontakte Jobcenter Aarhus på 87134103 og informere os herom.



For dig med ledererfaring

 Book en individuel samtale for dig 
med ledelseserfaringen

 Derudover har vi workshoppen 
”LederLounge” og et 2 ugers 
karrieresparringsforløb for dig med 
ledererfaring



Notifikationer

 I har selv ansvar for at huske at booke samtaler eller workshops via jobnet.dk, 
inden fristen for selvbook udløber.

 Via jobnet kan der tilmeldes notifikationer, hvor I får en reminder via SMS 
og/eller mail

 Vær også opmærksomme på at tjekke e-boks jævnligt for informationer fra 
jobcentret. Her kan der også sættes notifikationer til.



Joblog

Obligatorisk – kriterier sættes af a-kassen

Overblik over din søgning

Hjælp til din strategi

Synkronisering med a-kassers joblog



Dit Jobnet-CV

Sørg for:

Telefonnr. og email-adresse

Relevante jobønsker

Rette kvalifikationer

Fyldestgørende introduktion

Link til LinkedIn-CV

 Særligt for folkeskole- og gymnasielærere: tilføj jeres
linjefag/ undervisningsfag i øverste linje



Virksomhedspraktik giver resultater!

Få erfaring på CV’et og omsæt din 
viden til praksis

Få afklaring på kompetencer og 
jobfunktioner

Få kendskab til virksomheds- og 
organisationsstrukturer, 
arbejdsgange og processer

Få nye professionelle relationer

Spot behov, mulige opgaver og 
potentielle samarbejder

Vær med til at finde midler til din 
egen stilling ved at fundraise og/eller 
skaffe kunder

Kvalificér dit ansøgningsmateriale

Bliv skarpere til jobsamtaler

Kom tættere på beskæftigelse inden 
for det offentlige



Virksomhedspraktik

Varighed: Max. 4 uger i samme 
virksomhed (for dimittender op til 8 
uger)

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

Ret til selvfunden praktik hvis 
betingelser er opfyldt

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 hver dag, så hold dig 
løbende opdateret.

Læs mere på hjemmesiden (aarhus.dk)

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/praktikportalen/praktikportal-hvis-du-er-hoejtuddannet/


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.

 Læs mere på hjemmesiden (aarhus.dk)

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


Midt/vest-projekt
 Tværkommunalt samarbejdsprojekt med en 

række kommuner i Midt- og Vestjylland

 Rekruttering af akademikere fra Aarhus Kommune til 
lokale virksomheder, institutioner og organisationer i 
områderne

 Karrieremesser og events - Jobcenter Aarhus 
faciliterer workshops og bustransport forud for disse 
arrangementer. 

Randers Karrieredag d. 21. september 2022 

Esbjerg Karrieremesse d. 29. september 2022

Herning d. 5. oktober 2022

Læs mere og se aktuelle begivenheder i forbindelse med 
projektet på kampagnens hjemmeside:

Til Akademikere - akademikerkampagnen

https://www.akademikerkampagnen.dk/akademikere/


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 – søges på jobcentrets
hjemmeside.

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

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/ledig-hvad-goer-jeg/okonomisk-hjaelp-til-jobsoegning/


Kursus- og projektforløb der bringer dig 
tættere på virksomhederne



I job med handicap –
en indsats for dig 
med en 
funktionsnedsættelse

 Møder du uvidenhed på arbejdsmarkedet ift. 
det at have en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse?

 Oplever du forskellige barrierer i forhold til at 
komme i betragtning til ledige jobs og at blive 
inkluderet på arbejdsmarkedet?

 Har du behov for hjælpemidler for at kunne 
udføre et job?

 Via jobcentret samarbejder du med en 
virksomhedskonsulent, som i et målrettet 
jobforløb har fokus på dine ressourcer og 
jobmål.

 Vil du gerne tilmeldes, så skriv på sikker mail 
til ijobmedhandicap@msb.aarhus.dk eller 
kontakt Lena Pujol på 29 20 79 83.

 Læs mere på I job med handicap – en indsats 
for dig med en funktionsnedsættelse 
(aarhus.dk)

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/handicap-og-job/saerlige-virksomhedsindsatser/i-job-med-handicap-en-indsats-for-dig-med-en-funktionsnedsaettelse/#1


”Min plan”
 Du har pligt* til at deltage i en 

aktivitet i minimum 2 uger

 Ved ca. 4 ugers ledighed vil 
onlineforløbet JobSpot være 
obligatorisk (medmindre du er 
medlem af Ledernes A-kasse), hvis 
du ikke har været i andet form for 
tilbud gennem jobcentret

 På JobSpot vælger du, om du 
søger job som akademiker, 
professionsbachelor, faglært etc.

 Du har adgang til JobSpot i 12 
måneder. Det digitale forløb giver 
dig  grundlæggende værktøjer til 
din jobsøgning

 JobSpot er udviklet af 
Konsulenthuset Ballisager

*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



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

Du finder siden her: 
https://www.aarhus.dk/dagpenge

Dagpenge (aarhus.dk)

Følg os også på LinkedIn

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/
http://www.linkedin.com/company/jobcenter-aarhus-viden-til-vækst


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.



En lille 
huskeliste

Udfyld registreringsskema, som ligger på 
bordene
 Også side to

Opdater Jobnet-CV, når I kommer hjem

Tjek Jobnet for næste frist, samt SMS- og 
email notifikation

Tak for i dag!


