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1. CV-søgning 

1.1: Visning af fødselsår er default skjult for arbejdsgiver 

Med virkning fra releasen bliver borgernes oplysning om fødselsår default markeret til, at det ikke 

bliver vist for arbejdsgivere – se nærmere herom i pkt. 3.1 i ’Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 

2022’. 

Borgerne har hidtil kunne skjule oplysningen for arbejdsgivere, hvilket virksomhederne er blevet 

oplyst om ved opslag på borgerens CV. Dette ændres, således at rækken fødselsår ikke vises for 

arbejdsgiveren, hvis borgeren har valgt, at det skal være skjult: 

 

1.2: Sprog blev vist uden titel på sproget 

Hvis en borger under elementet sprog i CV ikke havde udfyldt alle færdigheder – ’Sprogforståelse’, 

’Tale’, ’Læse’ og ’Skrive’ – blev titlen på sproget skjult for arbejdsgivere. Fejlen er rettet. 

1.3: Ingen besked til arbejdsgiver om, at borgere ikke har en e-mailadresse 

Når arbejdsgivere via CV-søgning sender e-mail til borgere om et job, skal der vises nedenstående 

popo-up, hvis der blandt de valgte borgere er borgere uden e-mailadresse: 

 

Denne pop-up blev ikke vist, hvilket betød, at der ikke blev sendt e-mail – heller ikke til de borgere, 

der havde en e-mail registreret. Fejlen er rettet, så der igen vises en pop-up. Når arbejdsgiveren i 

resultatlisten har fjernet markeringen på de borgere, der ikke kan sendes e-mail til, kan der sendes e-

mail til de øvrige borgere, der er markeret. 

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

mailadressen spoc@star.dk 
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1.4: E-mail fra CV-søgeprofil om nye CV’er kunne ikke håndtere apostrof og ø 

Emnefeltet i e-mail om nye eller opdatere CV’er kunne ikke håndtere apostrof og ø. Fejlen er rettet. 

1.5: Ny infoboks om søgning efter medarbejdere i udlandet 

Når en arbejdsgiver foretager en søgning, der giver et resultat på mindre end 15 CV’er, kan han få 

vist oplysning om, at udvide sin søgning geografisk og/eller benytte alternative stillingsbetegnelser. 

Fremover vil arbejdsgiveren ligeledes få vist en informationsboks om at overveje at søge i udlandet: 

 

 

Informationsboksen indeholder links til: 

 

 Workindenmark, der beskriver, hvordan man søger efter kandidater på EURES: 

https://www.workindenmark.dk/til-arbejdsgivere/sog-efter-internationale-kandidater 

 

 EURES – siden til arbejdsgivere, hvor de kan oprette en profil på EURES: 

https://ec.europa.eu/eures/public/employers_da  

 

https://www.workindenmark.dk/til-arbejdsgivere/sog-efter-internationale-kandidater
https://ec.europa.eu/eures/public/employers_da
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2. Jobordre 

2.1: Formidling på borger med navne- og adressebeskyttelse 

Ved formidling af borger med navne- og adressebeskyttelse vil virksomheden ikke have adgang til 

at se borgerens navne- og adresseoplysninger. 

2.2: Rettelse til informationstekst 

Siden december 2020 er der default blevet tilkoblet en tovholder til jobordrer oprettet fra JobAG. 

Dermed kan virksomhederne ikke selv beslutte, om de ønsker en tovholder tilknyttet eller ej. 

Informationsteksten til virksomhederne ved feltet ’Ansvarligt jobcenter’ har imidlertid forsat oplyst 

om muligheden for at vælge, om der skulle tilknyttes en tovholder eller ej, hvorfor teksten derfor er 

blevet tilrettet med fjernelse af oplysningerne om tovholder. 

2.3: Fejl ved valg af fanen ’Jobordrer’ 

Flere virksomheder har oplevet at få fejl ved valg af fanen ’Jobordrer’, og de kunne dermed ikke få 

vist oversigten over deres jobordrer. Fejlen er rettet. 

2.4: Fejl i visning af indtastningsfelt 

Når man skulle oprette en jobordre, blev siden ’Opret jobordre’ altid vist med feltet 

’Stillingsbetegnelse eller jobtitel’ markeret med rød og oplysningen ’Stillingsbetegnelse/jobtitel 

mangler’, selvom man endnu ikke havde begyndt indtastning på siden. Fejlen er rettet. 
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