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1. Annoncer
2.1: Ændring i forretningen vedrørende sletning af annoncer
Den hidtil gældende forretning om sletning af annoncer var, at de blev slettet 365 dage efter
oprettelsesdatoen. Det har imidlertid været uhensigtsmæssigt, da annoncer kan genoptages, og
dermed kan de blive publiceret på Jobnet men efter få dage blive slettet.
Forretningen er derfor fremover, at de 365 dage gælder seneste ændringsdato.

2. Jobordre
2.1: Tovholder bliver obligatorisk
Når en virksomhed har oprettet en jobordre, skulle de tage stilling til, om de ønskede en tovholder
fra jobcentret koblet på som tovholder. Dette er ændret, så virksomheden ikke mere skal tage
stilling til dette, da det fremover er obligatorisk, at der tilknyttes en tovholder.

3. CV-søgning
3.1: CV-søgning er tilpasset den nye CV-service
CV-søgningen er tilpasset den nye CV-service, så arbejdsgiveren også får vist de nye elementer:





Introduktion – lidt om mig
IT-erfaringer
Andre erfaringer
Hvad kan hjælpe mig i jobbet

Elementet 'Derfor søger jeg jobbet' vises ikke for arbejdsgivere.
Arbejdsgiveren får vist elementerne i samme rækkefølge, som borgeren får vist på siden 'CVoplysninger' – se nærmere om rækkefølgen i pkt. 3.22 i 'Releasenote til Jobnet pr. 7. december
2020'.
De enkelte kendte elementer som fx 'Sprog' er tilrettet, så de viser de oplysninger, der kan
registreres i det nye CV – herunder rating i såvel 'Sprog' som 'IT-erfaringer'.
Kendte problemer



Hvis der ved et sprog kun er ratet på ét niveau, vises rating men uden angivelse af hvilket sprog, der er ratet.



IT-erfaringer vises uden rating



Ved certificeringer kan borgeren oplyse et årstal for udløb af certifikatet. I visningen for arbejdsgivere er
datoen 31.01 tilføjet årstallet

Fejlene forventes rettet i en kommende release.

Virksomheden kan udskrive en pdf, der svarer til den pdf, som borgeren kan udskrive – dog uden
elementet 'Derfor søger jeg jobbet' og felter, som borgeren har valgt at skjule for arbejdsgivere – se
nærmere under pkt. 3.21 i 'Release til Jobnet pr. 7. december 2020'.
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Da der ikke er et CV-nr. tilknyttet borgerens CV, kan arbejdsgivere ikke mere udsøge på baggrund
af CV-nr.
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