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1. Generelt 

1.1: Information om manglende understøttelse af Internet Explorer 11 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering understøtter fra og med den 12. juni 2021 ikke 

længere Internet Explorer 11. Der bliver vist information herom på JobAG i Internet Explorer 11 

med link til information om, hvilke browsere, der er understøttet: 

 

 

2. Jobannoncer 

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: 

 

 

Der er desuden oprettet en hjælpetekst til registrering af stillingsbetegnelse: 

 

Teksten i informationsboksen – se skærmdump på næste side. 

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

mailadressen spoc@star.dk 
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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: 

 

Ovenstående besked vises, når man vælger at gå til Trin 3. 

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'. 
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 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'. 

STAR vil aktivt melde ud om de ændrede titler og fravalgte stillingsbetegnelser, så virksomheder 

kan tjekke og evt. opdaterer deres annoncer.  

 

2.3: Tekstændringer i forhold til Workindenmark 

Der er foretaget følgende rettelser i forhold til Workindenmark: 

 

 På forsiden er henvisningen til Workindenmark i boksen med relevante links ændret fra: 

 

”Workindenmark 

Find højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet” til: 

 

 Ved oprettelse af en annonce er der på Trin 1 ’Arbejdsstedet’ foretaget ændring i 

overskriften til markering af, om annoncen skal publiceres på WIDK. Teksten er ændret fra: 

”Skal jobbet også slås op på workindenmark.dk?” 

til 

”Skal jobbet slås op for internationale kandidater på Workindenmark Jobnet?” 

Informationsteksten er desuden ændret til følgende: 
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Linket navigerer til supportsiden: https://jobnet.zendesk.com/hc/da/articles/115001500786-

Er-der-specielle-krav-til-annoncer-der-skal-p%C3%A5-WorkinDenmark- 

3. CV-søgning 

3.1: Ændringer til filtre under CV-søgning i forbindelse med omlægning til nyt CV 

Søgningen af CV i JobAG blev ikke omlagt fuldstændig i december 2020, hvor det nye CV blev 

indført. I indeværende release er ’Kørekort’ og ’Ansættelsesbetingelser’ blevet omlagt.  

Det betyder, at filteret ’Kørekort’ kun viser kørekortskategorier med kørekortskoder (A, A1, A2, B 

osv.): 

 

Filteret ’Ansættelsesbetingelser’ anvender det nye CV's termer for de forskellige betingelser, se 

skærmdump på næste side. 

https://jobnet.zendesk.com/hc/da/articles/115001500786-Er-der-specielle-krav-til-annoncer-der-skal-p%C3%A5-WorkinDenmark-
https://jobnet.zendesk.com/hc/da/articles/115001500786-Er-der-specielle-krav-til-annoncer-der-skal-p%C3%A5-WorkinDenmark-
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Kendt problem 

 Søgning med filtrene 'Efterlønnere og seniorer' og 'Førtidspensionister' har tidligere ikke giver resultater. 

Det sker nu, men da efterløn og førtidspension ved en fejl indgår i flere valgmuligheder 

('Efterløn'/'Efterlønnere og seniorer' og 'Førtidspension'/'Førtidspension på særlige vilkår) vises resultaterne 

under værdierne 'Efterløn' og 'Førtidspension på særlige vilkår. Værdierne forventes rettet, så der kun er én 

værdi for hver af de to grupper. 

 Det er fortsat ikke muligt at søge efter borgere med markering i ansættelsesbetingelsen 'Flexjob'. 

3.2: 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. 

3.3: Frivilligt arbejde fremgik med forkert periodeangivelse 

Ved visning af en borgers CV fremgik frivilligt arbejde med forkert periode. Fejlen er rettet. 

3.4: Manglende visning af niveau på IT-erfaringer 

Ved visning af borgerens CV, fremgik IT-erfaringer med niveauer som ’Ikke angivet’, uanset om 

borgeren havde angivet et niveau eller ej. Fejlen er rettet, så niveauet fremgår, hvis dette er angivet 

eksempelvis ’Borger vurderer sig øvet’, og ellers vil der være angivet ’Borger har ikke scoret sin 

IT-erfaring’. 

3.5: Forkert udregning af afstande fra postdistriktets centrum til borgernes adresser ved 

søgning 

Når der foretages søgning med angivelse af en afstand fra et postdistrikt var resultatet i visse 

tilfælde anderledes end forventet. Problemet forekom for postdistrikter, der grænser op mod hav, 

idet udgangspunktet for afstandsberegningen var centrum af postdistriktet, hvor det tilgrænsende 

havareal var inkluderet i beregningen af postdistriktets geografiske centrum, således at post-
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distriktets centrum kunne være placeret i havet. Dette er rettet, så der i udregningen af et 

postdistrikts centrum alene medtages distriktets landareal. 

3.6: Afstandsbegrænsning i søgning gav forkert søgeresultat 

Ved angivelse af afstande fra postnummer eller by under CV-søgning, blev der ikke taget højde for 

afstandsangivelsen, hvorfor søgeresultatet ikke var retvisende. Fejlen er rettet. 

Kendt problem 

Under ’Bopæl’ i søgeresultatet er angivet borgerens postnummer og bopælskommune frem for postnummer og by 

(postdistrikt). 

3.7: Søgning med filtrene ’Efterlønnere og seniorer’ og ’Førtidspensionister’ gav ingen 

resultater 

Ved søgning med brug af filtrene ’Efterlønnere og seniorer’ og ’Førtidspensionister’ under 

’Ansættelsesbetingelser’ var resultatet tomt, selvom der fandtes CV’er for borgere med de 

pågældende ansættelsesbetingelser. Desuden fremgik ’Ansættelsesbetingelser’ ikke korrekt i 

visningen af de enkelte CV’er for disse borgere. Fejlene er rettet. 

Kendt problem 

Der er et kendt problem med flere af de samme typer af betingelser under filteret ’Ansættelsesbetingelser’, se 

nærmere under punkt 3.1. 

4. Jobordrer 

4.1: Jobordrer benytter ESCO-STAR 

Stillingsbetegnelser i ’Jobordre’ ændres til at benytte ESCO-STAR. Alle stillingsbetegnelser på 

jobordrerne er konverteret, såfremt der ikke er tale om en fritekst, men en registreret DiscoAms-

stillingsbetegnelse. Hvis DiscoAms-stillingsbetegnelsen ikke er konverteret til ESCO-STAR, da 

den er udgået, vil arbejdsgiveren få vist beskeden: 

 

"Stillingen er ikke længere aktiv - vælg en ny" 

 

Da jobordre også kan oprettes med en fritekst i feltet ’Jobtitel/stillingsbetegnelse’, vil der ikke ske 

konvertering af jobordrer, der inden konverteringen ikke består af en DiscoAms-stillingsbetegnelse. 

 

Hvis jobcentrene har egne data om jobordrer, er det leverandøren af fagsystemet, der skal foretage 

konvertering i egne data.  
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