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1. Generelt
1.1: Konvertering af stillingsbetegnelser
I denne release påbegyndes ændring af klassifikationen af stillingsbetegnelser fra DiscoAms til
ESCO-STAR – se pkt. 1.1 og Bilag 1 og 2 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag – DFDG pr.
14. juni 2021’.
Der er i forbindelse med overgang til ESCO-STAR følgende ændringer på Jobnet:







Stillingsbetegnelser under ’Jeg søger job som’ er konverteret – se nedenfor under pkt. 3.1 og
4.3.
Ændringer til stillingsbetegnelse i ’Arbejdserfaring’ i ’CV-oplysninger’ – se nedenfor under
pkt. 3.2.
Notifikation på borgerens forside, hvis borgeren har en eller flere stillingsbetegnelser, som
er udgået – se nedenfor under pkt. 2.1.
Stillingsbetegnelser er ændret i jobannoncer – se nedenfor under pkt. 3.3
Fejlbesked ved tilmelding, hvis borger er registreret med én eller flere stillingsbetegnelser,
som er udgået – se nedenfor under pkt. 4.1.
Fejlbesked ved raskmelding, hvis borger er registreret med én eller flere stillingsbetegnelser,
som er udgået – se nedenfor under pkt. 4.2.

Stillingsbetegner i ’Krav til jobsøgning’, jobmål og indsatser i ’Min plan’ konverteres først til
ESCO-STAR i release 2021-3 den 20. september 2021 – se pkt. 1.1 i 'Releasenote til Det fælles
Datagrundlag (DFDG) pr. 14. juni 2021'.

2. Borgerens forside
2.1: Notifikation om udgået stillingsbetegnelse
Hvis borger under ’Jeg søger job som’ er registreret med en eller flere stillingsbetegnelser, som er
udgået/inaktiv, får borgeren vist notifikation på forsiden med information herom – se skærmdump
på næste side.
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Notifikationen bliver vist, så længe borgeren under 'Jeg søger job som' er registreret med en
stillingsbetegnelse, som er udgået/inaktiv – se desuden nedenfor under pkt. 3.1.
Hvis borgeren er registreret med en udgået/inaktiv stillingsbetegnelse, kan borgeren ikke melde sig
ledig, før stillingsbetegnelsen er ændret – se nedenfor under pkt. 4.1. Hvis borgeren er sygemeldt,
kan han ikke raskmelde sig, før stillingsbetegnelsen er ændret – se nedenfor under pkt. 4.2.
Hvis borgeren udelukkende er registreret med stillingsbetegnelse/-r, som er udgået, får borgeren
ikke vist jobforslag (automatch).
Se Bilag 1 i 'Releasenote til Det fælles Datagrundlag (DFDG) pr. 14. juni 2021' med listen over
udgåede stillingsbetegnelser.
2.2: Ny fritagelsestype der fritager helt for CV
Der er indført en ny fritagelsestype ’Fritaget for CV’, som fritager borgeren helt for at et CV – se
pkt. 3.1 i ’Releasenote til Det fælles datagrundlag – DFDG pr. 14. juni 2021’.
Borgere, som er fritaget for CV, får ikke vist notifikationen ’CV: Du mangler at udfylde dele af dit
CV’, hvis CV’et ikke er udfyldt.
Kendt problem
Efter tilmelding kan der være borgere, der ved en fejl ikke får vist notifikationen ’CV: Du mangler at udfylde dele
af dit CV’, selvom CV’et mangler at blive udfyldt, og borgeren har krav om CV. Fejlen forventes løst i en senere
release.

2.3: ’’Udfyld ’Jeg søger job som’’’ blev vist på borgerens forside, når borgeren var meldt
ledig
Når en borger meldte sig ledig, blev knappen ''Udfyld 'Jeg søger job som''' efterfølgende vist på
borgerens forside, selvom 'Jeg søger job som' blev udfyldt i forbindelse med, at borgeren meldte sig
ledig. Det samme var tilfældet, hvis jobcentret meldte borgeren ledig. Fejlen er rettet.
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3. Jobsøgning
3.1: Konvertering af stillingsbetegnelser
Stillingsbetegnelser under ’Jeg søger job som’ er konverteret fra DiscoAms til ESCO-STAR-koder.
Hvis en borger er registreret med DiscoAms-stillingsbetegnelser, der ikke er overført til ESCOSTAR, og som dermed er udgået, får borgeren vist notifikation på forsiden herom (se ovenfor under
pkt. 2.1). Under ’Jeg søger job som’, bliver en stillingsbetegnelse, som er udgået, vist med en rød
ramme og information om, at stillingsbetegnelsen skal ændres:

Hvis der fremadrettet er ESCO-STAR-stillingsbetegnelser, som udgår/inaktiveres, vil borgere få
vist samme information.
Borgere, som er registreret med udgåede/inaktive stillingsbetegnelse, kan ikke melde sig ledige eller
melde sig rask, før end stillingsbetegnelserne er ændret – se desuden pkt. 4.1 og 4.2.
En udgået/inaktiv stillingsbetegnelse vil fortsat fremgå af historikken over stillingsbetegnelser
under ’Historik’ – se desuden pkt. 4.3.
Borgerne har siden den 18. maj 2021 på borgerens 'Forside' fået oplysning om de kommende
ændringer i stillingsbetegnelser.

Side 5/11

OBS
Når borgeren søger efter stillingsbetegnelser, vil han ofte få vist stillingsbetegnelsen flere gange.
Parentes angiver, at der er tale om et tilføjet synonym (alias), der specificerer stillingsbetegnelsen
– fx automekaniker

Borgeren vil kun kunne vælge automekaniker én gang – enten uden et synonym (alias) eller med
et synonym (alias).
Se Bilag 1 og 2 i 'Releasenote til Det fælles Datagrundlag (DFDG) pr. 14. juni 2021' med listen
over udgåede stillingsbetegnelser og listen over stillingsbetegnelser, hvor titlen er ændret.
3.2: Konvertering af stillingsbetegnelser i ’Arbejdserfaring’ i CV
Arbejdserfaringer, der har en stillingsbetegnelse tilknyttet, er konverteret fra DiscoAms til ESCOSTAR-koder. Hvis ’Arbejdserfaring’ er oprettet med fritekst, dvs. uden brug af stillingsbetegnelse
valgt via type ahead, er der ingen ændring, da der ikke er en kobling til ESCO-STAR stillingsbetegnelserne.
Det er muligt at oprette arbejdserfaring med en stillingsbetegnelse, som ikke er aktiv, og som
dermed ikke kan vælges under ’Jeg søger job som’, da man tidligere kan have haft arbejde inden for
området.
Se Bilag 1 i 'Releasenote til Det fælles Datagrundlag (DFDG) pr. 14. juni 2021' med listen over
udgåede stillingsbetegnelser.
3.3: Ændringer til ’Find job’, søgeprofiler og jobagenter
I ESCO-STAR findes ikke et hierarki, som det var kendt i DiscoAms. Styrelsen har dog valgt at
genanvende det eksisterende hierarki under ’Arbejdsområder’, da mange borgere benytter dette
søgekriterie. Dermed vil det være kendt for borgerne, når de søger efter jobannoncer efter
implementering af ESCO-STAR. Valg af stillingsbetegnelse sker på baggrund af selve
stillingsbetegnelsen uden alias, men søgningen medtager alle jobannoncer inden for
stillingsbetegnelsen inkl. de jobannoncer, der indeholder alias. På næste side vises et eksempel på
arbejdsområdet ’Jern, metal og auto’:
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Grundlaget for udsøgninger i ’Find job’ er ændret, så en søgning på en stillingsbetegnelse ser på
flere områder med eksempelvis lignende stillingsbetegnelser, hvor den tidligere søgning på
stillingsbetegnelse udelukkende benyttede den eksakte stillingsbetegnelse i udsøgningen.
OBS
Hvis en borger navigerer fra ’Jeg søger job som’, ’Jobmål’ eller ’Krav til jobsøgning’, vil
søgningen ske på de gamle kriterier, hvorfor der kan være forskel på søgeresultatet i forhold til at
søgekriterierne var blevet opsat i ’Find job’.
Bibeholdelsen af søgekriteriet inden for ’Arbejdsområder’ betyder desuden, at borgerne kan
bibeholde deres søgeprofiler og jobagenter. De skal dog være opmærksomme på, om de har
søgeprofiler og jobagenter med udgåede stillingsbetegnelser.
Borgere med jobagenter modtager en e-mail, hvis der gennem en måned ikke har været
jobannoncer, der matcher jobagenten. Teksten i e-mailen er blevet tilføjet et afsnit om, at borgeren
bør tjekke, om stillingsbetegnelsen fortsat eksisterer i Jobnet:
”Ingen ledige job matcher din jobagent på Jobnet
I løbet af den seneste måned har din jobagent på Jobnet ikke fundet nye jobannoncer, der
matcher den/de jobagenter, du har oprettet på Jobnet. Det er fordi, der ikke er slået nye job op,
der matcher de søgekriterier, som din jobagent har.
Du kan derfor overveje at udvide dine søgekriterier i jobagenten for at få flere match. Prøv fx
at udvide din geografiske søgning eller se, om der er flere arbejdsområder, du kan arbejde
indenfor.
Tjek også, om Jobnet fortsat indeholder det arbejdsområde eller den stillingsbetegnelse, som
din jobagent søger på. Hvis ikke, kan du tilføje en ny stillingsbetegnelse til din jobagent. Der
kan også være kommet flere stillingsbetegnelser til inden for den type job, du vil søge, så kan
du kan supplere med nye søgeagenter og udvide din jobsøgning.”
3.4: Ikke alle stillingsbetegnelser blev vist under ’Jeg søger job som’
Ved indtastning af en stillingsbetegnelse under ’Jeg søger job som’ blev der ikke vist alle
stillingsbetegnelser, hvori de indtastede karakterer indgik (type-ahead), idet listen med forslag var
begrænset til visning af maksimalt 100 forslag. Denne begrænsning er fjernet, og der vises nu alle
stillingsbetegnelser, hvori det indtastede indgår.
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Kendt problem
Hvis de indtastede karakterer indgår i mange stillingsbetegnelser, er det ikke muligt at se hele listen over
stillingsbetegnelser på siden ’Jeg søger job som’, idet listen over ansættelsesbetingelser skjuler noget af listen
med stillingsbetegnelser.

3.5: Igangværende arbejdserfaringer blev vist nederst fremfor øverst på CV’et
Igangværende arbejdserfaringer i borgerens CV blev fejlagtigt vist nederst i listen over arbejdserfaringer i stedet for øverst. Fejlen er rettet.
3.6: ’Arbejdsopgaver:’ blev vist på PDF-udgaven af CV’et, selvom feltet ’Arbejdsopgaver’
ikke var udfyldt
Når borgeren oprettede arbejdserfaring i CV’et og ikke udfyldte feltet ’Arbejdsopgaver’, fremgik
overskriften ’Arbejdsopgaver:’ alligevel på PDF-versionen af CV’et. Fejlen er rettet i DFDG.
3.7: Fejl i visning af uddannelser
Hvis en borger har flere uddannelser, der er afsluttet det samme år, blev de ikke sorteret korrekt
efter datoen for påbegyndelsen af uddannelsen. Fejlen er rettet.
3.8: Ændret visningsrækkefølge af frivilligt arbejde i CV’et
Frivilligt arbejde i borgerens CV blev i visningen sorteret efter faldende startmåned og -år. Dette er
ændret, så visningen nu er sorteret efter faldende slutmåned og -år, og så eventuelle igangværende
frivillige arbejder fremgår øverst. Hvis to eller flere frivillige arbejder har samme slutmåned og -år,
sorteres disse dernæst efter faldende startmåned og -år.
3.9: Storbritannien er fjernet som land i EU, der kan søges job i
Når en borger ønsker sit CV vist på EURES, skal borgeren i en tabel vælge hvilke lande, han ønsker
at søge arbejde i. Med Storbritanniens udmelding af EU er dette land fjernet fra listen.
3.10: Mulighed for visning af logo på alle Jobnetannoncer
Tidligere har det kun været muligt for virksomheder at få vist logo på deres annoncer, hvis de
oprettede annoncerne i JobAG. Efter releasen er det også muligt for virksomheder at få vist logo på
deres annoncer, hvis de indsendes via en ekstern leverandør, der benytter webservicen JobAd
version 3.
3.11: Deltidsarbejde på 0 – 0 timer er ”afskaffet”
Virksomheder der benytter webservicen JobAd via eksterne systemer kunne indsende annoncer på
deltid, hvor arbejdstiden blev registreret med 0 – 0 timer. Der en indført en validering, så
arbejdstiden kan ligge fra 0 timer og max antal timer skal ligge på 1 – 36 timer.
3.12: Ingen adgang til logs, som ikke har været opdateret i 4 år
Fra og med releasen den 7. december 2020 er borgere via et banner øverst på siden ’Joblog’ blevet
varslet om, at der fra den 14. juni 2021 ikke længere er adgang til logs, som ikke har været
opdateret inden for de seneste 4 år.
Banneret øverst på siden er fjernet, og informationen bliver i stedet vist under overskriften ’Filtrer
din søgning’ – se skærmdump på næste side.
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Linket ’supportsiden’ åbner information på Jobnets supportside om ændringer i joblog:
https://jobnet.zendesk.com/hc/da/articles/360016842799-%C3%86ndringer-til-Joblog-medvirkning-fra-12-juni-2021.
Desuden er informationen ’De gemte dokumenter slettes automatisk efter 4 år’ blevet fjernet fra
feltet ’Gem ansøgning og CV’.
Kendt problem
Den tilsvarende tekst er ved en fejl ikke fjernet fra informationen til feltet (I-ikon).

4. Planer og aftaler
4.1: Fejlbesked ved tilmelding med udgået/inaktiv stillingsbetegnelse
Borgere, som i ’Jeg søger job som’ er registreret med én eller flere stillingsbetegnelser, som ikke er
aktive, kan ikke tilmelde sig via Jobnet. På sidste trin i tilmeldingsflowet får borgeren vist
fejlbesked herom med link til ’Jeg søger job som’ – se skærmdump på næste side.
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Borgeren kan først melde sig ledig, når alle udgående/inaktive stillingsbetegnelser er ændret/fjernet.
Se desuden ovenfor under pkt. 3.1.
4.2: Fejlbesked ved raskmelding med udgået/inaktiv stillingsbetegnelse
Borgere, som i ’Jeg søger job som’ er registreret med én eller flere stillingsbetegnelser, som ikke er
aktive, kan ikke raskmelde sig via Jobnet. Ved klik på ’Meld dig rask’ får borgeren vist fejlbesked
herom med link til ’Jeg søger job som’ – se skærmdump på næste side.

Fejlbeskeden bliver vist uanset, om borgeren via raskmelding bliver gentilmeldt eller ej. Borgeren
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kan først melde sig ledig, når alle udgående/inaktive stillingsbetegnelser er ændret/fjernet.
Se desuden ovenfor under pkt. 3.1.
4.3: Konvertering af stillingsbetegnelser i historik
I ’Søgt job som’ under ’Historik’ er stillingsbetegnelser konverteret fra DiscoAms til ESCO-STAR.
Af historikken fremgår også stillingsbetegnelser, der er udgået/inaktiveret.
Kendt problem
Efter tilmelding via Jobnet, bliver der ved en fejl dannet ny række i historikken for hver aktuel stillingsbetegnelse
med information om, at stillingsbetegnelsen er ændret.
Tilsvarende fejl findes i serviceudstillingen af historikken (GetJobTargetHistory i Jobnet.PersonHistoryService).

4.4: Sorgorlov vises på Jobnet
Fraværstypen ’Sorgorlov’ (id 79), som blev indført i releasen den 15. marts 2021, kan nu vises på
Jobnet:

Under ’Historik’ bliver fraværsforholdet vist under ’Andre fravær og fritagelser’.
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