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Projektets formål og succeskriterier
Hvad er a-kassens mål og succeskriterier for forsøget?

Forsøgets overordnede formål er, at vi - Dansk Metal – fagforbund og a-kasse – sikrer, at
vores medlemmer opnår ordinært job hurtigst muligt. Det skal ske via en individuel
tilrettelagt indsats over for medlemmer før ledighed og under ledighed. Det skal ske ved at
fastholde et fortsat godt samarbejde med jobcentrene om det fælles kontaktforløb. På
baggrund af gode resultater og effekter er målet en permanentgørelse af forsøget.
Forandringsteorien for projektet er grafisk illustreret i bilag 1.
Effekter
- Før ledighed: Min. 50 pct., der deltager i en JobStarter-samtale, går i job inden
ledighed [registreres (reg.) i eget CRM-system].
- Under ledighed: Færre ledige medlemmer på dagpenge med over 13, 26 og 39
ugers ledighed [baseline & målemetode findes i relation til den centrale evaluering].
Resultater
- Før ledighed: Min. 260 JobStarter-samtaler årligt [reg. i Metal JobService].
- Før og under ledighed: Min. 700 jobformidlinger årligt (både ledige og beskæftigede
medlemmer) [reg. i CRM].
- Kontaktforløb: Høj tilfredshed hos medlemmer vedr. indsats [reg. via digitale
surveys (*se nedenfor)].
- Høj tilfredshed hos medlemmer og virksomheder, der har brugt jobformidling [reg.
via årlige telefonsurveys (**se nedenfor)].
Output
- Kontaktforløb: Min. 2 jobsamtaler i gennemsnit pr. ledigt medlem (jf. krav i forsøg
om individuelle samtaler med personligt fremmøde) [reg. i DFDG].
- »Kontaktforløbssamtaler« efter behov [reg. i bookingsystem og evt. i DFDG].
Med »kontaktforløbssamtaler« forstås alle samtaleaktiviteter med ledige fx i form af
jobsamtaler, workshops, temadage, jobopfølgning mv. Disse samtaler kan afholdes
telefonisk, ved video eller ved personligt fremmøde mv. De kan afholdes i grupper og
individuelt (se bilag 2-9).
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Hvordan vil a-kassen følge op på de fastsatte mål og succeskriterier?

Ud over de ovenfor beskrevne metoder er her en uddybning af tilfredshedsmålingerne:
*Medlemmer om indsats. Tilfredsmålinger på 6 udvalgte kontaktpunkter – CVsamtaler/jobsamtale, rådighedssamtaler/jobsamtale, ”Min vej i job”/jobsamtale, workshops
og temadage. Efter deltagelse vil medlemmet digitalt modtage en tilfredshedsmåling vedr.
fx indhold, udbytte og medarbejderens performen. Det giver agilitet ift. at handle løbende.
**Virksomheder og medlemmer, der har brugt jobformidling. Kontakt til de virksomheder,
der har ansat ét eller flere medlemmer i løbet af september, oktober og november i det
pågældende år og kontakt til medlemmer, der har været formidlet i job. Der spørges ind til
virksomhedens syn på samarbejdet, tilfredshed med medarbejderen samt om
virksomheden vil anbefale vores jobformidling til andre virksomheder. Medlemmer spørges
bl.a. om tilfredshed.
Organisering af kontaktforløbet og kapacitet
Hvilke aktiviteter planlægger a-kassen at gennemføre, og hvordan forventes forsøget organiseret?

Nyindplacerede ledige medlemmer (herefter medlemmer) får på baggrund af deres
risikovurdering og afklaring ved CV-samtalen opstartet et indsatsforløb og afhængig af
behov opstartet et forløb med op til seks ugers jobrettet uddannelse eller aftalt aktivering
via jobcentret. Se bilag 2 for grafik over det overordnede indsatsforløb, og se bilag 3-9 for
grafikker over de målgruppespecifikke indsatsforløb/samtaleaktiviteter i a-kassen.
Kort fortalt får medlemmer med lav risiko for langtidsledighed et indsatsforløb minimum
bestående af lovpligtige samtaler og jobsamtaler suppleret med jobopfølgning og
jobformidling. Medlemmer i høj risiko for langtidsledighed bliver delt i 4 målgrupper, hvortil
vi har følgende 6 styrkede indsatsforløb ud over de lovpligtige samtaler og jobsamtaler
suppleret med jobopfølgning og jobformidling mv.:
• Metal +50 år.
• Metal +50 år og it-medlem (it-uddannet eller har arbejdet i it-faget).
• It-medlem (it-uddannet eller har arbejdet i it-faget).
• Nyuddannede.
• Nyuddannede og it-medlem (vil arbejde inden for it).
• Øvrige med risiko for langtidsledighed.
Indsatsforløbene er indarbejdet i a-kassens bookingsystem, som sikrer, at medlemmerne
bliver bedt om at booke samtaler og aktiviteter. I vores App har medlemmerne en tidslinje,
der viser deres aktiviteter og sender push-beskeder, når der er aktiviteter, de skal handle
på.
Medlemmer med komplekse udfordringer, som har brug for særlige indsatser ud over de
indsatsforløb, der arbejdes med i a-kassen, henvises til jobcentret. For at sikre en
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ensartethed udarbejdes der en central fastsat guideline. Derudover henvises, jf. kravet i
forsøget, unge medlemmer under 25 år uden uddannelse og uden forsørgerpligt over for
hjemmeboende børn til jobcentret.
Jobsamtale - individuel samtale med personligt fremmøde
De kravfastsatte jobsamtaler i forsøget afholdes i forbindelse med CV- og rådighedssamtalen og har primært fokus på job og jobsøgning. Derudover er der jobsamtaler efter
behov i form af jobopfølgningssamtaler, ”Min vej i job”-samtaler (se nedenfor) og
jobsamtaler via mail eller telefon/mail ved mindre intensiv indsats.
I indsatsforløbene indgår følgende typer af kontaktforløbssamtaler/samtaleaktiviteter:
Netcafé ”Kom godt i gang med IT”
Medlemmer med basale it-udfordringer vil få styrket deres viden og blive mere fortrolige
med anvendelsen af en pc og de digitale værktøjer tidligt i ledighedsforløbet.
Undervisningen foregår i lokalafdelingerne i grupper af 2-4 medlemmer og tilrettelægges
ud fra medlemmernes behov. Undervisningen vil være en kombination af teori og praktiske
øvelser. Medlemmerne skal blive fortrolige med at bruge en pc, anvende tekstbehandling,
skrive mail samt bruge de digitale værktøjer på Jobnet og a-kassens hjemmeside.
Workshop ”Skriv dig i job”
Medlemmer får viden, værktøjer og hjælp til at skrive en god og motiveret ansøgning.
På workshoppen gives individuel og konkret sparring om jobsøgning, om at skrive
ansøgninger og cv. Målet er, at alle deltagere får udarbejdet mindst en jobansøgning, som
kan sendes til en konkret arbejdsgiver. På workshoppen vil der være stort fokus på
virksomhedskontakten, hvordan man anvender sit netværk i jobsøgningen samt
jobsøgningsstrategi og motivation.
Workshop ”Tal dig i job”
Medlemmer bliver klædt på til at agere professionelt under jobsamtaler. De får viden om
jobsamtalens faser og retoriske værktøjer til brug for jobsamtalen. Der vil være praktiske
øvelser i jobsamtale og personlig præsentation, herunder ”elevatortalen”. Øvelserne skal
styrke medlemmets motivation og selvværd.
Workshop ”Søg uopfordret”
Medlemmer vil blive klædt på til at tage uopfordret kontakt til virksomheder, få tips til at
udsøge relevante virksomheder og opnå viden til brug for jobsøgningen samt få
”skabeloner” til at kontakte virksomhederne telefonisk, personligt og skriftligt. De bliver
øvet i ”elevatorsamtalen”, hvori vi fokuserer på deres styrker m.m. Der vil være fokus på
dannelse af personligt netværk via personlig kontakt i kombination med anvendelsen af
diverse it-platforme. Konkret tager medlemmerne telefonisk kontakt til virksomheder med
det mål at få jobrelaterede møder i stand.
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Workshop ”LinkedIn”
Medlemmer hjælpes til at styrke deres netværk og jobsøgning ved at have en LinkedIn
profil. De får viden, værktøjer og konkret personlig sparring til at oprette og vedligeholde
en effektiv LinkedIn profil til jobsøgningen. De får personlig sparring til deres LinkedIn profil
med fokus på deres konkrete fagområde, uddannelse og jobområde og med fokus på
arbejdsmarkedets jobkrav og det enkelte medlems kompetencer af såvel faglig som
personlig karakter. Der vil være fokus på effektivt kommunikationssprog, virksomhedskontakt og netværksdannelse. Målet er, at medlemmet kan kommunikere jobrettet over for
virksomheder og arbejdsmarkedet via LinkedIn. Efterfølgende har medlemmerne mulighed
for at få individuel sparring.
Samtalen ”Min vej i job”
Med Min vej i job får medlemmet tilbudt en række personlige, coachende motivationssamtaler med en jobkonsulent fra jobteamet om de muligheder, mål og barrierer, som
medlemmet oplever at være væsentlige for at komme i job eller uddannelse hurtigst
muligt. Samtalen skal føre til fastlæggelse af konkrete mål, handleplaner og tiltag, der kan
understøtte og føre til, at medlemmet kommer hurtigst muligt i job. Der vil være afsat tid til
sparring om jobsøgning, CV og jobsøgningsstrategier.
Temadag ”I job igen” for +50 år medlemmer
Medlemmer får på temadagen oplæg fra virksomheder, vikarbureauer og
uddannelsesinstitutioner. De får udbredt og styrket deres virksomhedskendskab, viden om
strategier for jobsøgning og indblik i virksomhedernes krav til personlige- og faglige
kompetencer. Virksomheder og vikarbureauer anvender vores temadage til at rekruttere
nye medarbejdere, og vores medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål og etablere
en god kontakt. Der fokuseres også på +50 medlemmets kvaliteter på arbejdsmarkedet.
Temadag ”Klar til job” for nyuddannede medlemmer
På temadagene vil der være oplæg fra virksomheder, vikarbureauer og jobcentre. Der er
specielt fokus på virksomhedernes faglige og personlige kompetencekrav, når man er ny
på arbejdsmarkedet. Virksomhederne holder oplæg om deres virksomhed, den gode
ansøgning og hvordan den unge nyuddannede bedst sælger sig selv og kommer hurtigt i
job. Det er et fast indlæg også at informere de unge nyuddannede omkring LinkedIn, og
hvordan man som jobsøger på bedste måde, kontakter virksomhedernes nøglepersoner
og vedligeholder en god og jobrettet personlig LinkedIn profil. Der fokuseres også på at
vedligeholde og udvikle sine kompetencer gennem videreuddannelse.
Temadag ”It-temadag” for it-medlemmer
Der vil være oplæg fra it-virksomheder samt samarbejdspartnere inden for it-certificering.
Medlemmerne får et solidt indblik i it-virksomhedernes krav til faglige og personlige
kompetencer og med Metals it-certificeringspartnere får det enkelte medlem konkrete
værktøjer til brug for opkvalificering og certificering inden for it-området. Der er særligt
fokus på it-medlemmets jobrettede kommunikation via LinkedIn. Der opnås en jobrettet
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kontakt til it-virksomhedens HR-funktion, som medlemmet efterfølgende kan anvende i sin
jobsøgning. Temadagen giver det enkelte medlem vigtige virksomhedsinformationer, som
kan anvendes direkte i den skriftlige ansøgning og på LinkedIn.
Løbende jobopfølgning
Vi har udviklet en aktiv jobsøgningsvurdering ”smiley-ordning”, som løbende vurderer,
hvorvidt vores ledige medlemmer er tilpas aktivt jobsøgende ud fra nogle fastsatte kriterier.
I jobloggen kan medlemmerne løbende følge med i, hvorvidt de har en grøn, en gul eller
en rød smiley. Får medlemmet en gul smiley, får de et serviceopkald, hvor der tages en
snak om jobsøgningen og brugen af joblog. Får medlemmet en rød smiley bliver
medlemmet indkaldt til en individuel samtale i lokalafdelingen.
Derudover vil lokalafdelingerne foretage en systematisk jobopfølgning, ved at der kommer
en opgave på deres dashboard. Her vil det fremgå, at der skal følges op på aftaler og
tages en dialog med medlemmet om fx jobmuligheder og jobsøgning.
CV-samtaler
Udover afklaring og risikovurdering af medlemmet vil der være stor fokus på job og
uddannelsesmuligheder, herunder medlemmets beskæftigelsesmål og plan for den
hurtigste vej i job. Kvaliteten i Jobnet CV’erne vægtes højt, da de er et vigtigt element i
vores sparring om jobsøgning, jobformidling mv. Der er stort fokus på de digitale værktøjer
som joblog og JobService, hvor der oprettes jobagenter. Herudover det lovfastsatte.
Rådighedssamtaler
Opfølgning på den forgangne ledighedsperiode. Sparring om jobsøgning, job- og
uddannelsesmuligheder. Dialog om hvad medlemmet kan og skal gøre i den kommende
periode, samt hvilke initiativer der evt. skal iværksættes samt det lovfastsatte.
Organisatorisk opbygning
Indsatsen før ledighed varetages centralt af Arbejdsmarkedsafdelingen og
lokalafdelingerne. Indsatsen under ledighed varetages centralt af Hovedkassen, af
lokalafdelingerne og jobteamet, som arbejder på tværs af lokalafdelingerne.
Lokalafdelingerne har stor virksomhedstilknytning og viden om det lokale arbejdsmarked,
kommende jobåbninger, kompetencekrav, opkvalificering samt uddannelsesmuligheder,
og derfor varetager de den jobrettede indsats før ledighed (opsigelsesperiode mv.) og den
første del af ledighedsperioden.
Jobteamet består af 7 jobkonsulenter, som har særlig ekspertise i forhold til medlemmer,
der er i risiko for langtidsledighed, eller som er blevet langtidsledige. Jobkonsulenterne
sikrer motivation og empowerment hos medlemmerne og har stor viden om job- og
uddannelsesmuligheder på tværs. De hjælper medlemmerne med at få styr på
jobsøgningen, både den personlige og skriftlig. De kan få medlemmerne til at se nye
muligheder og perspektiver i forhold til job, opkvalificering og uddannelse. Alle
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jobkonsulenter er certificeret HR-ekstension enneagram coach. To koordinatorer i
Hovedkassen står for planlægning og koordineringen af workshops, samtaler, fællessamtaler med jobcentrene mv. for jobteamet.
Hovedkassen har iværksat en uddannelsesplan for medarbejdere med fokus på bl.a.
kommunikation og coaching, kvalitet i CV, uddannelsesvejledning, jobformidling og
JobStarter.
Hvor mange medlemmer vil der være per sagsbehandler?

Vi har et konstant fokus på optimering af arbejdsgange, digitalisering samt flytning af
backoffice-arbejdsopgaver og specialopgaver fra vores lokalafdelinger til vores centrale
kontaktcenter i Fredericia. Målsætningen er, at lokalafdelingerne hele tiden får frigivet
mere tid til at prioritere fokus på medlems- og virksomhedskontakten, herunder
jobformidling og samtaleaktiviteter, som kan bringe medlemmer hurtigere i job.
I vores bookingsystem arbejder vi med kapacitetsplanlægning, således at vi til hver en tid
har fuldt overblik over behovet for ledige tider og pladser til samtaler, workshops og
temadage. I forhold til behovet bliver jobvejlederne allokeret til samtaler, det vil sige, at vi
løbende kan justere i forhold til ledighedsudviklingen, og ved behov ydes der hjælp på
tværs af lokalafdelinger og jobteam. Den jobrettede indsats før ledighed bliver varetaget af
mindst 45 medarbejdere i vores lokalafdelinger, som står for den opsøgende
virksomhedskontakt, medlemskontakten og JobStarter-samtalerne. I ledighedsperioden
varetages kontaktforløbet af 78 jobvejledere i vores lokalafdelinger samt af vores syv
jobkonsulenter i jobteamet. I 2018 havde vi 1.683 fuldtidsbruttoledige medlemmer.
Vil der være én gennemgående sagsbehandler for medlemmet?

Medlemmerne vil have mulighed for at booke samme jobvejleder i lokalafdelingen ved CVog rådighedssamtalerne, ligesom det som udgangspunkt vil være den samme jobvejleder,
der har den løbende jobopfølgning. Derimod vil workshops og temadage varetages af
vores jobteam på tværs af lokalafdelinger. Som udgangspunkt vil medlemmet have den
samme jobkonsulent ved vores coachende samtaler og 1. fællessamtale, ligesom det kan
være den samme jobkonsulent, som har afholdt workshops og temadage.
Hvilken samtalekadence er planlagt – er der planlagt forskellige kadence for forskellige
typer medlemmer?

Afhængig af risikovurderingen af medlemmet tilbydes som nævnt forskellige indsatsforløb
og samtalekadence, se bilag 3-9. Alle forløb skræddersys til det enkelte medlems behov.
Medlemmer i forsøg og geografisk forankring
Hvilke kommuner vil forsøget dække og hvorfor? Det er muligt, at ansøge enten landsdækkende, regionalt
eller på kommunalt niveau eller en blanding heraf. Der skal være tale om flere kommuner.

Vi søger landsdækkende. Det vil sige alle kommuner - minus frikommuner, der ikke kan
indgå i a-kasseforsøget pga. forsøg med kontaktforløbet.
Hvilke og hvor mange (andel/antal) ledige medlemmer forventes at indgå i forsøg samlet set og i hver
kommune? Det er ikke muligt at ansøge om et udsnit af en medlemsgruppe i en given afdeling eller
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kommune (eksempelvis inddelt på uddannelse eller alder).

I hele landet har vi på årsplan ca. 3.200-3.600 ny- og genindplacerede medlemmer.
Vil a-kassen være interesseret i at deltage med et mindre område/med færre medlemmer, hvis det ikke er
muligt at deltage med det ønskede antal medlemmer/afdelinger? I fald skal a-kassen beskrive, hvilke
områder og antal medlemmer de alternativt ønsker omfattet af forsøg (2. prioritet)

Nej.
Hvordan a-kassen vil være til stede i den geografi, forsøget forventes at dække?

Vi dækker landet med 55 lokaliteter, fordelt på 30 hovedkontorer og 25 satellitkontorer. Vi
er således bredt geografisk og lokalt forankret. Se bilag 10 for Danmarkskort.
Samarbejde med kommuner
Hvordan vil a-kassen understøtte godt samarbejde med kommuner, som indgår i forsøget?
Samarbejdsaftaler med kommuner vil være en fordel, men ikke et krav:

Vi vil forsætte det gode samarbejde, som vi har med jobcentrene. Det vil vi bl.a. gøre ved
forsat at deltage i de fælles møder og arrangementer, som afholdes. Ligesom vi vil tage
initiativ til dialogmøder, hvis der opstår behov i forhold til vores samarbejde.
I forbindelse med indførelsen af fællessamtalerne i 2015 indgik vi samarbejdsaftaler med
alle jobcentre. Dem vil vi revidere, så de mere generelt beskriver samarbejdet i løbet af de
første 3 måneder, hvordan vi i fællesskab håndterer medlemmer med komplekse
udfordringer, medlemmer der har behov for fremrykning af tilbud eller evt. bevilling af
uddannelse samt 1., 2. og 3. fællessamtale. Vi har udarbejdet en pjece målrettet
jobcentrene, som beskriver a-kassens styrkede indsats, herunder vores målgrupper og
indholdet i aktiviteterne. Fremover vil vi også sikre, at jobcentrene løbende er bekendt med
den plan, vi har aftalt med medlemmet, samt hvilke initiativer vi iværksætter for
medlemmet via dataudvekslingen. Selv om det fremover er a-kassen, der skal indkalde til
1. fællessamtale, vil vi lægge op til, at samtalen forsat bliver afholdt på medlemmets
jobcenter, således at a-kassen er med, når medlemmet for første gang skal til møde på
jobcentret. A-kassen vil dog agere mødeleder og gennemføre samtalen med medlemmet i
god dialog og samarbejde med jobcentret, så vi i fællesskab får lagt en god plan for
medlemmet. Når vi ved CV-samtalen eller senere i ledighedsforløbet konstaterer, at et
medlem har komplekse udfordringer og har behov for en indsats i jobcentret, vil vi tage
kontakt til jobcentret, så de er bekendt med medlemmets udfordringer. Er der behov for
det, kan vi holde en fælles samtale eller fremrykke 1. fællessamtale, så vi i fællesskab kan
tale med medlemmet og fastlægge en fremtidig plan. Derudover forventer vi, at der
kommer en webservice, hvor vi kan henvise medlemmet til jobcentret.
Profiling
Hvordan og med hvilket digitalt værktøj vil a-kassen profilere medlemmer i forsøgsperioden?

Vi har siden februar 2017 haft egen risikomodel, der automatisk vurderer (nyledige)
medlemmers risiko for langtidsledighed. Modellen(s):
• Er udviklet i samarbejde med AE-rådet. AE-rådet har beregnet en række
prædikterede sandsynligheder via en række baggrundsvariable, der kan trækkes
fra Metals egne data.
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Definition af langtidsledighed er ledighed på minimum 80 pct. af tiden i 52 uger
efter første dag i en ny dagpengeperiode.
Er 100 pct. it-baseret og indgår som en integreret del af CRM.
Beregner medlemmets risiko for langtidsledighed inden CV-samtalen, hvor udfaldet
enten vil være ”lav” eller ”høj” risiko.
Beregning af langtidsledighed er baseret på 12 variable. De omfatter alder, køn,
erhvervserfaring, uddannelse, tidligere sygdom, dagpenge (forbrug), påbegyndte
dagpengeforløb, bopæl, DISCO (stilling), herkomst, kvartal og AMU.
Opdateres årligt. Her indarbejdes data for nyledige medlemmers afgang til
beskæftigelse. Derudover indarbejdes nye variable, der kan styrke modellens
beregnede sandsynligheder. Det gælder fx variablen ”AMU” fra juni 2018.
Beregninger viste, at medlemmets risiko for langtidsledighed blev reduceret ved
deltagelse på AMU-forløb, mens medlemmet var i beskæftigelse.

I 2019 indarbejdes nye variable i modellen. Disse udfyldes på ledighedserklæringen: Et
spørgsmål om medlemmets egne forventninger til ledighed samt to spørgsmål om
medlemmets egen indsats og jobkrav. Af inspiration er erfaringer fra STAR’s
profilafklaringsværktøj og projektet ”Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed”
samt engelske studier.
Som del af forberedelsen til CV-samtalen ser jobvejlederen på medlemmets automatiske
risikovurdering. Her vises hvilke variable, der har været udslagsgivne for
risikovurderingen, samt medlemmets risiko for at blive langtidsledig.
Ved CV-samtalen afklares medlemmet vha. et afklaringsskema, der sikrer, at alle får en
ensartet afklaring, hvor jobvejlederen får alle relevante aspekter med i vurderingen.
Derved har vi dokumenteret, hvad der har været til grund for den enkelte vurdering. Det er
vigtigt for dialogen og for at sikre viden om grundlaget for vores risikovurderinger.
Risikomodellen er et hjælpeværktøj. Det er jobvejlederen, der vurderer, om medlemmets
risiko er ”lav” eller ”høj”, samt henviser til jobcentret pga. komplekse udfordringer.
Indsats i opsigelsesperioden
Hvilken indsats vil a-kassen tilbyde ledige i opsigelsesperioden?

Vi tilbyder medlemmer en jobindsats før ledighed (opsigelsesperiode, snart udlærtperioden og som beskæftiget). I 2014 fik opsagte ret til en to timers samtale med løn hos
deres lokale fagforening/A-kasse iht. Industriens Overenskomst m.fl. Alle medlemmer –
uanset overenskomstdækning – kan dog få en ”JobStarter-samtale”.
Målet er kort sagt: At skabe den hurtigste vej tilbage i job for det enkelte medlem. Derfor
har vi fokus på ønsker til job, jobsøgning, jobrettet uddannelse og jobformidling.
Samtidig giver samtalen os mulighed for at sammentænke et indsatsforløb før og under
ledighed. CV-samtalen følger således op på aftaler fra JobStarter-samtalen.
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Vi ønsker, at endnu flere bruger tilbuddet. Det vil vi gøre ved at tage ud på virksomheder,
der har afskediget en større gruppe medarbejdere. Derudover vil vi informere over for
vores medlemmer bl.a. gennem vores medlemsblade og via vores tillidsvalgte.
SnartUdlært-samtale
Vi vil systematisere brugen af SnartUdlært-samtalen. Målsætningen er et færdigudviklet
koncept, der hjælper snart udlærte medlemmer i job inden ledighed.
Målgruppen er lærlinge, der ikke har et job efter endt læretid. Der vil typisk være tale om
unge medlemmer, hvis erfaringer med jobsøgning er begrænset. Ved SnartUdlærtsamtalen får medlemmet derfor introduktion til arbejdsmarkedet, hjælp til jobsøgning, CV
og jobformidling. Der trækkes også på initiativer for nyuddannede i kontaktforløbet.
Match mellem virksomheder og ledige
Hvordan vil a-kassen sikre, at medarbejderne har relevant viden om jobåbninger, og herved understøtte, at
der sker det rette match mellem virksomhed og den ledige?

Ud over de ovenfor beskrevne indsatsforløb i a-kassen, der understøtter et match mellem
virksomhed og medlem, har vi over en årrække arbejdet målrettet med jobsøgning og
jobformidling. Målgruppen er både beskæftigede, opsagte og ledige medlemmer. Arbejdet
går under betegnelsen Metal JobService, og er forankret i både fagforening og a-kasse.
Vores medarbejdere får adgang til aktuelle jobåbninger via flere ”kanaler”:
Vi har mere end 2.000 tillidsrepræsentanter samt 2.000 arbejdsmiljørepræsentanter. De er
”øjne og ører”, når virksomhederne skal rekruttere nye medarbejdere eller afskedigede
medarbejdere. I 2019 udvikles en app, så tillidsrepræsentanter kan give besked til
lokalafdelingen om nye jobåbninger. Derudover indgår jobformidling som en central del af
tillidsrepræsentanternes grunduddannelse på Metalskolen.
Lokalafdelingerne gennemfører løbende virksomhedsbesøg. Ved virksomhedsbesøg
medbringes en folder om JobService. Folderen giver en god dialog om rekruttering og
kommende jobåbninger. Erfaringen er, at besøgene har givet lokalafdelingerne et bredt og
tæt netværk til virksomheder i lokalområdet. I 2018 formidlede lokalafdelingerne og
jobteamet medlemmer i nyt job på mere end 450 forskellige virksomheder.
Vi har it-portalen Metal JobService (FagJob), hvor medarbejdere og medlemmer har
adgang. Portalen har jobannoncer fra samtlige jobportaler (Jobnet, Jobindex m.v.) samt
virksomhedernes egne hjemmesider. Her kan søges i jobannoncer. Der kan oprettes
jobagenter, som sender nye jobannoncer direkte til indbakken.
Via JobService udtrækker vi løbende en oversigt over de kompetencer, som
virksomhederne efterspørger, når de fx skal ansætte en industritekniker, klejnsmed, itsupporter m.v. Disse ”kompetenceark” indeholder alle stillingsbetegnelser i Metal. Arket
bruges fx i dialog ved CV-samtalen om medlemmets CV og jobagenter.
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Vi afholder som nævnt temadage, hvor virksomheder og vikarbureauer deltager med
relevante oplæg om jobmuligheder. Det giver direkte rekruttering og virksomhedskontakt.
Jobvejledere i lokalafdelinger og jobkonsulenter i jobteamet har komplementære
kompetencer, der understøtter jobsøgning og det rette match med virksomheder. Nogle
har arbejdet inden for Metals fag, mens andre har erfaringer fra andre jobområder.
Hvordan vil a-kassen sikre, at der sker vejledning om uddannelsestilbud inden for a-kassens faglige
område?

Vejledning om uddannelsestilbud er en ”rød tråd” i de samtaler og tilbud, der gives
medlemmet både før og under ledighed. Vi har stort fokus på at vejlede om de relevante
muligheder, der er for uddannelse. Der er i sagens natur stor forskel på, hvad behovet fx
er hos et nyuddannet medlem og et medlem, der har rundet 50 år. Uddannelsestilbud er
altid sekundært efter et konkret job.
Mange af vores lokale ansatte sidder som repræsentanter i faglige udvalg og i
skolebestyrelser. Derfor er der tæt kontakt til erhvervsskoler og indgående viden om, hvad
virksomhederne efterspørger af kompetencer. Disse forhold er i høj grad med til at sikre, at
medlemmet præsenteres for uddannelsestilbud med et klart jobsigte.
Hvordan vil a-kassen formidle konkrete, relevante jobs til medlemmerne inden for a-kassens faglige område?

Vi har siden 2012 formidlet nyt job til mere end 10.000 medlemmer, hvilket omfatter både
beskæftigede og ledige medlemmer.
Lokalafdelingerne registrerer alle jobformidlinger, når der sker en konkret ansættelse.
Formidling før ledighed sker bl.a. via JobStarter- og SnartUdlært-samtalen.
Formidling af ledige medlemmer indledes ved CV-samtalen, men sker også løbende.
Vi registrerer to typer af jobformidlinger:
• Direkte jobformidling er en formidling, hvor lokalafdelingen (direkte) aftaler med en
virksomhed eller tillidsrepræsentant, at lokalafdelingen udsøger og formidler ét eller
flere medlemmer til virksomheden.
• Indirekte jobformidling er en formidling, hvor lokalafdelingen finder et job i
JobService - eller på anden vis får viden om et job - og derefter får ét eller flere
medlemmer til at søge jobbet, der resulterer i, at jobbet besættes.
Tværfaglig jobformidling og brancheskift er relevant for nogle medlemmer i de første tre
måneders ledighed. Her understøtter vi med inspiration og kontakt til andre brancheområder ift. at søge andet arbejde uden for eget fagligt område. Det sker i praksis i
lokalafdelingerne, på temadage og i et netværk om jobformidling på tværs af forbund.
Personlig jobformidling
Vi vil udnytte vores kontakt til de lokale virksomheder til at få alle med. For nogle
medlemmer kræver det en håndholdt, personlig jobformidling for, at medlemmet kommer i
job, praktik eller løntilskud med henblik på ordinær beskæftigelse.
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Output

En andel af de ledige medlemmer
henvises til et fælles forløb i jobcentret

En andel af de ledige medlemmer får
igangsat en styrket indsats mod
langtidsledighed i a-kassen

Kontaktforløbssamtaler efter behov
(via fremmøde, telefon, video mv.).

2 ”jobsamtaler” i gennemsnit.

Afholdelse af en CV-samtale, en
rådighedssamtale og 1. fællessamtale.

INDSATS UNDER LEDIGHED

Flere medlemmer og virksomheder
bruger JobService aktivt.

JOBSØGNING OG MATCH

Flere medlemmer bruger retten til en
JobStarter/Snart Udlært-samtaler.

FØR LEDIGHED

Løbende dialog med jobcentrene om det fælles kontaktforløb

3. Henvisning af medlemmer med komplekse problemer til et fælles forløb i
jobcentret

2. Styrket indsats mod langtidsledighed i
a-kassen

1. Ordinær indsats

AFKLARING VHA DIGITALT
AFKLARINGSVÆRKTØJ

Løbende samtaler og opfølgning på
Joblog, CV og rådighed mv.

Efter behov 6 ugers jobrettet uddannelse og LAB-tilbud

Kontaktforløbssamtaler (jobopfølgning,
workshops, temadage, coachende
jobsamtaler, jobsamtaler ifbm. CV- og
rådighedssamtaler, 1. fællessamtale mv.)

INDSATS UNDER LEDIGHED

JobStarter/Snart Udlært-samtaler,
herunder dialog om arbejdsmarked,
jobsøgning og jobrettet uddannelse.

INDSATS FØR LEDIGHED
(opsigelsesperiode mv.)

TR-breve om indsats
Info i Metal Magasinet til medlemmer
Undervisning på TR-uddannelsen
Pjecer og materialer
Undervisning af medarbejdere

INFO TIL MEDLEMMER,
MEDARBEJDERE, VIRKSOMHEDER
OG TILLIDSVALGTE (TR)

Aktiviteter

FORANDRINGSTEORI

Jobrettet indsats

Fortsat godt samarbejde med
jobcentrene om det fælles kontaktforløb

Høj tilfredshed hos virksomheder, der
har fået jobformidlet et medlem via
JobService

Høj tilfredshed hos medlemmer vedr.
indsats og JobService

TILFREDSHEDSMÅLINGER

Min. 700 jobformidlinger årligt (både
ledige og beskæftigede medlemmer)

JOBFORMIDLING

Min. 260 JobStarter-samtaler årligt

FØR LEDIGHED

Resultater

Forankring af initiativet i a-kasse/
forbund og jobcentre

PERMANENTGØRELSE AF
FORSØGET

Færre ledige medlemmer på dagpenge
med over 13, 26 og 39 ugers ledighed
(baseline og målemetode ﬁndes i
relation til den centrale evaluering)

MEDLEMMER HURTIGT I JOB

Min. 50 pct., der deltager i en
JobStarter-samtale, går i job inden
ledighed.

I JOB FØR LEDIGHED

Effekter
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Jobformidling,
vejledning om
uddannelse og
opkvaliﬁcering
samt jobsøgning.

JobStarter- og
SnartUdlærtsamtaler.

OPSIGELSESPERIODE/
SNART UDLÆRT

INDSATSFORLØB

Eventuel henvisning til jobcenter.

Opstart af
indsatsforløb.

Forløb med
målrettet indsats
til medlemmer
med høj risiko
for langtidsledighed.

Endelig vurdering af medlemmets risiko for
langtidsledighed.

Systematisk
afklaring af medlemmets faglige
og personlige
kompetencer og
kvaliﬁkationer,
samt eventuelle
barrierer.

Automatisk
beregning af
medlemmets
risiko for langtidsledighed.

Vurderingsgrundlag og
sandsynlighed
vises i CRM.

CV-SAMTALEN

NY-LEDIG

Jobformidling
CV-samtale
Rådighedssamtale
Jobsamtaler
Coachende samtaler
Temadage
Workshops
Løbende jobopfølgning
Netcafé.

•
•
•
•
•

Jobformidling
CV-samtale
Rådighedssamtale
Jobsamtaler
Løbende jobopfølgning.

Varetages af lokal Metalafdeling.

INDSATS I A-KASSEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varetages af lokal Metalafdeling
og Metal Jobteam.

Udgangspunkt i medlemmets
behov og målgruppe.

STYRKET INDSATS I A-KASSEN

Medlemmet henvises til
indsats i jobcenteret.

KOMPLEKSE
UDFORDRINGER

0-410 timers forbrug af dagpengeperiode

A-KASSENS INDSATSFORLØB

Jobrettet indsats

HØJ RISIKO
LAV RISIKO

1. FÆLLESSAMTALE

• Jobopfølgning
• Min vej i jobsamtaler
• Rådighedssamtaler
• Temadage
• Workshops
(ved behov)

INDSATS I
A-KASSEN

FÆLLES KONTAKTFORLØB I A-KASSE
OG JOBCENTER

Over 410 timers forbrug
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(netcafé)

METALAFDELING

STYRKET INDSATS FOR +50-ÅRIGT MEDLEM
– I RISIKO FOR LANGTIDSLEDIGHED

·,

Jobrettet indsats
inden
ledighedsperioden
(JobStarter og
SnartUdlært)

Jobrettet indsats

•••
••••
.I
········

1. fællessamtale
(jobsamtale)

13
uger

Efter 13 uger har
Metal A-kasse
stadig et intensivt
kontaktforløb.

•.

,:;

4
uger

5
uger

5-11
uger

Søg uopfordret
(workshop)

..

Skriv dig i job
(workshop)
(ved behov)
LinkedIn
(workshop)

-·
·4-13
uger

Min vej i job
(jobsamtale)

7-8
uger

9-10
uger

',f ..• .

.
It-temadag

8
uger

Rådighedssamtale
og jobsamtale

10
uger

I job igen
(temadag)

.

INDSATSFORLØB

3
uger

Personlig/telefonisk
løbende jobopfølgning
(jobsamtale)

11-12
uger

- . ········

1. fællessamtale
(jobsamtale)

-·

METAL JOBTEAM

2
uger

CV-samtale og
jobsamtale

Kom godt i
gang med it
(netcafé)

METALAFDELING

STYRKET INDSATS FOR +50-ÅRIGT IT-MEDLEM
– I RISIKO FOR LANGTIDSLEDIGHED

Efter 13 uger har
Metal A-kasse
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Jobrettet indsats
inden
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HOVED- OG SATELLITKONTORER
I DANSK METAL

METAL VENDSYSSEL
Skagen

Hjørring
Frederikshavn

Brønderslev

METAL THY-MORS
STORKØBENHAVN

METAL MIDT
SKIVE-VIBORG

Løgstør

Thisted

Aalborg

METAL AALBORG
BORNHOLM

METAL
NORDVESTJYLLAND

METAL HIMMERLAND
METAL
BJERRINGBRO
SILKEBORG

Hobro

METAL
HERNING

Skive

Lemvig

METAL BORNHOLM
Rønne

Randers

Viborg

METAL
ØSTJYLLAND

Grenaa

Holstebro

METAL
SKJERNRINGKØBING

METAL
NORDSJÆLLAND

METAL TELE VEST
Ringkøbing

Silkeborg

Herning

Aarhus
Skanderborg

METAL
SKANDERBORGODDER

Helsingør
Frederiksværk

Nykøbing Sjælland
Hillerød

METAL
HOVEDSTADEN

Horsens

METAL VEJLEGRINDSTED

Grindsted

Kalundborg
Vejle

København

METAL HORSENS
METAL LILLEBÆLT

Holbæk
Roskilde

Rødovre
Hvidovre

Fredericia
Kolding

METAL VEST

Odense

Esbjerg

METAL
ODENSE

Ringsted

Køge

Kastrup

METAL
TELE ØST

METAL FJORDBYERNE
METAL MIDTVESTSJÆLLAND

Nyborg
Assens

METAL KOLDINGVEJEN-VOJENS

Rødekro

Ringe

Faaborg

Næstved

Svendborg

METAL SYDØST

Vordingborg

Sønderborg

Tønder

METAL STORSTRØM

Rudkøbing
Maribo

METAL SØNDERJYLLAND

HOVEDKONTOR (30 STK.)

METAL
AFDELING 16

Slagelse

Haderslev

••

METAL
MARITIME
AFDELING

METAL SYDFYN

0

SATELLITKONTOR (25 STK.)

FRIKOMMUNER UDEN FOR FORSØGET

'
~METAL

~A-KASSE
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