
 

 

 

 

 

 

B I LAG  

STAR’s definition af ordinære jobordrer 

 
Alle ordinære jobordrer, som er registeret i Det Fælles DataGrundlag (DFDG), tæl-

ler med i målingen om jobordrer på Jobindsats.dk. En jobordre kan registreres for-

skellige steder. Virksomhederne kan selv oprette en jobordre på JobAG, hvis de har 

brug for rekrutteringshjælp fra jobcenteret til besæt-telse af ordinære stillinger. 

Jobcenteret kan i fagsystemerne oprette jobordrer på vegne af en virksomhed, lige-

som virksomhederne gennem STAR’s Rekrutterings-survey kan bede om hjælp til 

rekruttering. Disse forespørgsler fra virksomheder bliver registeret i DFDG og ind-

går i målingen om ordinære jobordrer.  

Her følger en definition i tabelform af, hvad STAR definerer som en ordinær 

jobordre, og derfor anbefaler registreres som ordinære jobordrer i fagsystemet. 

 Jobordretype 
Registreres som  

ordinær jobordre 

En virksomhed ønsker hjælp til rekruttering ift. en or-

dinær stilling 
Ja 

En virksomhed henvender sig om rekrutteringshjælp 

til en stilling på ordinære vilkår få timer om ugen 
Ja 

En virksomhed har behov for hjælp til rekruttering af 

en medarbejder, hvor jobcenteret vurderer, at der er 

behov for at drøfte substitution for at finde egnede 

kandidater 

Ja 

En virksomhed har slået en stillingsannonce op på 

Jobnet og beder jobcenteret om at opfordre relevante 

ledige til at søge jobbet* 

Nej men kan aftales 

En virksomhed beder om hjælp til rekruttering og der 

arrangeres en speeddating* 
Nej men kan aftales 

Jobcenteret tager kontakt til en virksomhed med  

henblik på at finde en jobåbning til en ledig, herunder 

fleksjob, jobrotation eller lærling 

Nej  

En ledig har været ansat i støttet beskæftigelse og  

bliver efterfølgende ansat på ordinære vilkår 
Nej 

En virksomhed henvender sig og får bistand til at op-

rette en jobannonce på Jobnet, så relevante kandidater 

kan ansøge på almindelig vis  

Nej 

En virksomhed henvender sig og får bistand til selv at 

udsøge relevante kandidater gennem JobAG 
Nej 

En virksomhed tilbydes, at deres jobannoncer lægges i 

en særlig Facebookgruppe for ledige, hvor kandida-

terne selv kan ansøge på almindelig vis 

Nej 

* Hvis virksomheden ønsker at få tilsendt CV'er, kan det aftales, at der oprettes en ordinær jobordre. 


