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1. Vis borger 

1.1: Oplysning om skjulte kontaktinformationer var ikke valide 

Det nye CV, som blev indført i releasen den 7. december 2020, er ikke understøttet i JobKon. Dette 

betyder, at oplysningerne i JobKon under ’Kontaktinformation’ om, hvorvidt borgers tlf. nr. og/eller 

e-mailadresse er skjult for arbejdsgivere, ikke er valide’.  

Teksten ’Oplysninger markeret med * har borger valgt at skjule for arbejdsgiver’ er derfor blevet 

erstattet af teksten: 

 

’BEMÆRK: Jobkon kan ikke længere vise om borger har skjult oplysninger for arbejdsgiver! Du 

bør derfor sikre dig (eks. via ”sagsbehandleradgang til JobNet” eller direkte kontakt til borgeren), at 

borgeren ikke har skjult disse, inden du videregiver oplysningerne til arbejdsgiveren!’ 

 

        

2. Administration 

2.1: Ændring af registrering af stillingsbetegnelse 

Tidligere var det muligt at registrere en stillingsbetegnelse via det hierarki, som DiscoAms-

stillingsbetegnelserne var indplaceret i. Denne mulighed er fjernet, da ESCO-STAR-

stillingsbetegnelserne ikke på samme måde er opbygget i et hierarki. Fremover kan 

stillingsbetegnelsen kun registreres via hel eller delvis søgning på stillingsbetegnelsen – se 

skærmdump på næste side. 

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

mailadressen spoc@star.dk 



 

 

 

 

2.2: Konvertering af stillingsbetegnelser fra DiscoAms til ESCO-STAR 

Alle eksisterende annoncer – med undtagelse af annoncer, der er i status ’Kladde’ - konverteres til 

ESCO-STAR. Det betyder, at:  

 En del annoncer vil fremstå med en ændret titel på stillingsbetegnelsen. Titlen på 

stillingsbetegnelsen vil for nogle annoncer opfattes som uhensigtsmæssig, hvorfor det er 

vigtigt at tjekke, om allerede publicerede annoncer og annoncer, der afventer 

kvalitetssikring, er konverteret til en fornuftigt ESCO-STAR-stillingsbetegnelse, eller der 

skal foretages en opdatering af annoncen. Se nærmere om hvilke stillingsbetegnelser, der 

ændrer titel i Bilag 2 i Releasenote til Det fælles Datagrundlag (DFDG) pr. 14. juni 2021. 

 Hvis en annonce indeholder en af de udgåede DiscoAms-stillingsbetegnelser, vil annoncen 

ikke kunne udsøges på stillingsbetegnelsen, men fortsat via søgning på fritekst. Ved 

redigering af annoncen vil man på Trin 2 ’Beskrivelse’ blive gjort opmærksom på, at 

stillingsbetegnelsen skal ændres – se skærmdump på næste side. 



 

 

 

 

Det samme gør sig gældende, hvis en virksomhed genåbner en afpubliceret annonce, der 

indeholder en udgået stillingsbetegnelse. 

Se nærmere om hvilke stillingsbetegnelser, der er udgået i Bilag 1 i Releasenote til Det 

fælles Datagrundlag (DFDG) pr. 14. juni 2021. 

 Da kladder ikke konverteres, kan de indeholde stillingsbetegnelser, hvor titlen er ændret 

eller stillingsbetegnelsen er udgået. Når kladden ajourføres, vil man få vist samme besked, 

som når der arbejdes med en jobannonce med en udgået stillingsbetegnelse, jf. andet punkt  

ovenfor. Se nærmere om hvilke stillingsbetegnelser, der ændrer titel og hvilke, der udgår i 

Bilag 1 og 2 i Releasenote til Det fælles Datagrundlag (DFDG) pr. 14. juni 2021. 

 

2.3: Ikke anonyme annoncer skal registreres med CVR- og P-nummer. 

Der vil fremover være en validering i JobKon på, at annoncer, der ikke er anonyme, skal være 

registreret med CVR- og P-nummer. Ændringerne følger af ændringer, der er foretaget i 

webservicen JobAd. 
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