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1. Generelt 

1.1: Nyt link til Politik om persondata og ændret link til tilgængelighedserklæring 

I footeren på JobAG er der tilføjet et link til Politik om persondata, der fører til info.jobnet.dk: 

https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/politik-om-persondata/ 

 

Tilgængelighedserklæringen for JobAG har hidtil befundet sig på star.dk. Linket 

’Tilgængelighedserklæring’ linker fremover til erklæringen på was.digst.dk: 

https://www.was.digst.dk/jobag-jobnet-dk-JobAG-Frontpage 

 

Begge link vises i nedenstående skærmdump:  

 

 

2. Jobordre 

2.1: Justering af funktionalitet på Jobordre 

Der er foretaget følgende to ændringer for arbejdsgivere i jobordrer – se skærmdump på næste side. 

 

Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på e-

mailadressen spoc@star.dk 

https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/politik-om-persondata/
https://www.was.digst.dk/jobag-jobnet-dk-JobAG-Frontpage
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1. Antal karakterer i feltet ’Beskriv opgaven, der skal udføres’ er øget fra 2000 til 5000 

karakterer.  

 

2. I det nye felt ’Antal af stillinger, der skal besættes’ kan arbejdsgiveren angive, hvor mange 

stillinger, der ønskes besat. Det vil give jobcentrene et bedre overblik fremfor, at 

oplysningen står i fritekstfeltet. Feltet er valgfrit at udfylde. 

 

Der er desuden foretaget ændringer i webservicen CompanyRecruitmentService, der medfører 

ændringer i jobcentre og a-kassers arbejdsgange – se nærmere herom i pkt. 5.1 i ’Releasenote til Det 

fælles Datagrundlag - DFDG pr. den 15. marts 2021’. 

3. CV-søgning 

3.1: Certificeringer med udløbsår fremstod med datoer frem for årstal for udløbsåret 

Ved visning af en borgers CV blev eventuelle udløbsår på certificeringer vist som datoer frem for 

årstal, selvom borgeren kun har mulighed for at angive årstal. Fejlen er rettet, så udløbsår på 

certificeringer nu vises som årstal. 

3.2: Fødselsdato blev vist på CV’et  

På borgerens CV blev der vist en fødselsdato fremfor et fødselsår. Det er rettet, så der alene vises 

fødselsår, hvilket svarer til, hvad der er angivet på borgerens CV på Jobnet. 
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3.3: Skjult fødselsår blev vist med teksten ’01. jan 0001’ på CV’et 

Hvis borgeren valgte at skjule sit fødselsår, blev der vist ’01. jan 0001’ ud for ’Født’. Dette er rettet, 

så der i stedet vises ’Skjult’ ud for ’Født’. 

3.4: Intern note på CV kunne ikke tilføjes alene 

Det var ikke muligt at tilføje en intern note uden samtidig at tilføje en privat note på et CV. Fejlen 

er rettet. 

3.5: CV-arkiver kunne ikke slettes 

CV-arkiver kunne ikke slettes. Slettefunktionen kunne sættes i gang, men CV-arkivet blev ikke 

slettet. Fejlen er rettet. 

3.6: Fejl i standardbesked ved kontakt til borger 

Ved klik på ’Kontakt’ på borgerens CV blev der vist en standardbesked startende med ’Kære 

undefined’ i stedet for ’Kære’ efterfulgt af borgerens fulde navn. Fejlen er rettet. 


	1. Generelt
	1.1: Nyt link til Politik om persondata og ændret link til tilgængelighedserklæring

	2. Jobordre
	2.1: Justering af funktionalitet på Jobordre

	3. CV-søgning
	3.1: Certificeringer med udløbsår fremstod med datoer frem for årstal for udløbsåret
	3.3: Skjult fødselsår blev vist med teksten ’01. jan 0001’ på CV’et
	3.4: Intern note på CV kunne ikke tilføjes alene
	3.5: CV-arkiver kunne ikke slettes
	3.6: Fejl i standardbesked ved kontakt til borger


