


• Velkommen til dig der er nyuddannet, dig 
med flere års erfaring fra 
arbejdsmarkedet, dig der er ude i et 
brancheskifte, har ledererfaring, er 
iværksætter etc.

• Som studieby arbejder Aarhus Kommune 
målrettet på at hjælpe ledige 
akademikere og professionsbachelorer 
med at komme hurtigst muligt i job.

• Derfor ændrer vi løbende vores indsatser 
ved Jobcenter Aarhus, så vi så effektivt 
som muligt kan hjælpe dig tættere på 
virksomhederne.

• På dagens møde bliver I præsenteret for 
de initiativer, vi kan tilbyde jer netop nu.



Dagens 
program

Jobspot – din 
jobsøgningsplatform

Jobnet-CV, samtaletyper og 
workshops

Kursus- og projektforløb samt 
events

Virksomhedspraktik, 
praktikportal og kandidatbanker

Geografisk mobilitet

I job med handicap

Borger-appen

Vigtige links og en lille huskeliste

A-kassen og Jobcentret



Jobspot – din 
jobsøgningsplatform

• Som jobsøgende ved Jobcenter Aarhus 
får du adgang til den unikke
jobsøgningsplatform Jobspot

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

• Her kan du finde skabeloner til CV’er, 
prøve den virtuelle jobsamtale-app og 
generelt få råd til din jobsøgning.

• Du har adgang til JobSpot i 12 
måneder.

• Medlemmer af Ledernes A-kasse får et 
to ugers tilbud



Sådan rekrutterer vi 
højtuddannede:
Hold dit Jobnet-CV opdateret
Sørg for:

 Telefonnr. og email-adresse

 Relevante jobmål

 Rette kvalifikationer

 Fyldestgørende introduktion

 Link til LinkedIn-profil

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

Jobcentrets virksomhedskonsulenter udsøger Jobnet-
CV’er til jobåbninger ud fra søgeord og jobønsker



Samtaletyper pr. 1. januar 2023
• Fra den 1. januar 2023 har I mulighed for at booke jer ind 

på nedenstående typer samtaler ved Jobcenter Aarhus:

• Selvbook

• Individuel fysisk samtale

• Individuel digital samtale via Teams

• Individuel telefonisk samtale

• Workshops

• Vi tilskynder enten workshops, samtaler på jobcentret 
eller digitale samtaler via TEAMS, da vi erfaringsmæssigt  
oplever, at vi ved de fysiske/digitale samtaler kan komme 
i dybden med de emner, som fylder hos dig; fx sparring 
på CV/ansøgning eller tjek af LinkedIn-profilen.”

• Alle samtaler og workshops bookes via jobnet.dk.



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. 1,5-2 time(r)

 Workshops bookes på jobnet.dk

 Vi har særlige workshops for ledere 
og iværksættere



Kursus- og 
projektforløb samt
events, der bringer 
dig tættere på
virksomhederne



Hvorfor tage en 
virksomhedspraktik?
 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

 Bliv skarpere til jobsamtaler

 Spot behov, mulige opgaver og potentielle 
samarbejder

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

 Kom tættere på interne ansættelser inden 
for det offentlige

 Da virksomhedspraktik erfaringsmæssigt har 
gode effekter, opfordrer vi til, at du finder 
en praktik snarest



Virksomhedspraktik

 Varighed: Max. 4 uger i samme 
virksomhed

 Hvornår: Fra 1. dag på dagpenge

 Hvor mange: Du kan sagtens komme i 
flere praktikker. Dog ikke der, hvor du 
senest har modtaget løn fra/været ansat

 Hvor: Private og offentlige virksomheder

 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



Vi kan hjælpe dig med at 
finde en virksomheds-
praktik gennem Praktik-
og løntilskudsportalen

• På denne portal kan du finde
virksomhedspraktikker målrettet
akademikere.

• Listen opdateres hver dag, så hold dig 
løbende opdateret.

• Du kan søge i listen over praktikker ved
hjælp af en søgefunktion for nemmere at 
spotte relevante opslag for dig

• Finder du en relevant praktik, du gerne vil
søge, kan du skrive ind på vtv@aarhus.dk, 
hvor du anfører praktikkens ID-nummer

• Læs mere på hjemmesiden (aarhus.dk)

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


Virksomhedspraktikker på Praktikportalen kan 
eksempelvis se sådan her ud



Virksomhedspraktikker på Praktikportalen kan 
eksempelvis se sådan her ud



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



Bliv rekrutteret inden for din branche og få tilbud
om forløb: Bliv optaget i en kandidatbank

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

 Derudover sender vi brev ud, hvis vi udbyder
kurser eller forløb inden for branchen, og du får
også tilsendt kandidatbankens nyhedsbrev

 Bliv optaget i en eller flere kandidatbanker 
allerede i dag

 Læs mere på hjemmesiden (aarhus.dk)

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


Job- og karrieremesser
uden for Aarhus

• 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.

• Norddjurs Karrieremesse den 29.11.2022

• Kryds af på dagens skema om I vil optages i projektet.

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

Til Akademikere - akademikerkampagnen

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


Bredere geografisk jobsøgning øger chancen
for job

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/


BISNODE

• Find virksomheder ud fra 
brancher, vækstrater, antal 
medarbejdere, mv.

• www.bisnode.dk

• Brugernavn: jobsoeg

• Brugerkode: få kode efter 
mødet eller ved næste 
samtale ved jobcentret

• Koden skifter hver måned



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.

 Tilmelding: Kontakt konsulent Ditte Hiort på 
41 85 59 31

 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


Ny Borger-app på gaden –
hent den i dag!
Jobcenter Aarhus har fået en ny app kaldet Borger-appen/Schultz 
Forum. Denne app skal gøre det nemt og sikkert for dig at være i 
kontakt med Jobcenter Aarhus. 

Med Borger-appen kan du:

• Få besked om ledige jobs

• Selv booke møder med jobcentret

• Få overblik over dine planlagte møder og aktiviteter i 
jobcentret

• Få forløb, kurser og nyheder tilsendt direkte til din app

Det er ikke obligatorisk at hente appen ned, men vil du gerne holde 
dig opdateret nemt og hurtigt, så skynd dig at hente appen ned i 
dag.

Læs mere her (integreret link) om hvordan du henter appen ned.

https://www.aarhus.dk/media/85042/schultz-forum-borger-app-jobcenter-aarhus.pdf


Vigtige links med 
jobcenter-formalia

• Vil du gerne have vejledning til, 
hvordan du booker individuelle 
samtaler eller workshops ved 
jobcentret, så kan du læse mere 
på denne side (eksternt link).

• Vil du gerne vide mere om, 
hvordan kontaktforløbet og/eller 
hvad en individuel jobsamtale 
eller workshops er ved 
jobcentret, så kan du læse mere 
på denne side (eksternt link).

https://jobnet.zendesk.com/hc/da/categories/201257836
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/moeder-ved-jobcentret/selvbook-individuelle-samtaler-og-workshops/


Hold dig opdateret på vores hjemmeside

• Læs mere om 
virksomhedspraktik og løntilskud

• Læs mere om retningslinjer, 
kørselsgodtgørelse til jobsamtale 
etc.

• Find tilbud, forløb og events

• Du finder siden her: 
https://www.aarhus.dk/dagpeng
e

• Følg os også på LinkedIn

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.



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.



En lille huskeliste
 Udfyld registreringsskema, som ligger på bordene –

Også side 2

 Opdater Jobnet-CV, når I kommer hjem

 Få aktiveret SMS- og email-notifikationer

 Book næste møde eller workshop ved jobcentret 
allerede når du kommer hjem

 Tjek Praktik- og løntilskudsportalen dagligt

Tak for i dag!


