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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

26. april 2021 

Orientering om ændringer i Jobnet pr. 27. april 2021 

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

mailadressen spoc@star.dk 

Der er foretaget følgende ændringer: 

1. Ændring i pop-up om politik om persondata 

Når en borger første gang logger på Jobnet, mødes han af en pop-up med link til ’Politik om 

persondata’. Borgeren får også vist pop-up’en, første gang han logger ind, efter der er sket en 

opdatering af ’Politik om persondata’. I pop-up’en har der hidtil stået, at man skal markere for, at 

have læst og forstået ’Politik om persondata’. Dette er ændret, så der markeres for, at man har 

læst ’Politik om persondata’, da det handler om, at borgeren er orienteret om, at 

persondatapolitikken, og ved, at de ved behov kan finde tilbage til den: 

 

 

2. Fejl ved gem af visning af CV på EURES  

Der har været følgende to fejl i forbindelse med gem af visning af CV på EURES: 

 Borgeren fik ved gem af data korrekt vist, at data er gemt, men når han forlod ’Job i 

Europa’, fik han vist oplysningen om, at han manglede at gemme data. På trods af denne 

besked var data gemt. Fejlen er rettet. 

 Når borgeren havde givet samtykke til visning af CV på EURES, kunne han ikke trække 

dette samtykke tilbage. Fejlen er rettet. 

Kendt problem 

Når borgeren vil redigere sine oplysning -  fx tilføje et land eller by, han vil søge job i eller fjerne et land eller, får 

han ved gem vist oplysningen, at ændringen er gemt. Ændringen er ikke gemt. 

Workaround i denne situation er, at borgeren fjerner sit samtykke, gemmer og giver samtykke på ny. Herefter 

registrerer han alle de ønskede data og gemmer. 
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