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1. Indledning 
Virksomhedsmodulet på Jobnet har med udgangen af marts 2017 holdt flyttedag. Modulet er flyttet 

til en ny platform, der svarer til virk.dk. Med denne placering vil brugergrænsefladen følge samme 

struktur, som virk.dk benytter, så opslag på Jobnet for Arbejdsgivere (JobAG) vil være genkendelig 

for virksomhederne. Samme sted findes i forvejen modulet VITAS.  

 

Formålet med det nye modul er: 

 

 At gøre det enkelt og attraktivt for virksomheder at benytte JobAG som deres indgang til ar-

bejdskraft 

 

 At sikre en tidssvarende platform, hvor fremtidig udvikling effektivt kan inkorporeres 

 

Virksomhederne vil blive guidet til det nye modul, hvis de forsøger at logge på fra Jobnet. 

 

Første gang en medarbejder logger på Jobnet for Arbejdsgivere, vil han blive bedt om at danne en 

ny adgangskode. 

 

2. Log ind som arbejdsgiver og ændr’ adgangskode 
For virksomheder, der har oprettet en profil på Jobnet for Arbejdsgivere, kan virksomhedens med-

arbejdere logge på Jobnet for Arbejdsgivere med NemID eller brugerkoder. Vælger de NemID via 

knappen ’Log ind med NemID’, skal de via Nem-LogIN, hvorefter de får vist forsiden af JobAG. 

 

Hvis virksomheden ønsker at benytte brugerkoder, skal de indtastes i nedenstående felter efterfulgt 

af klik på knappen ’Log ind’: 

 

 
 

2.1 Glemt adgangskode  

Hvis kontaktpersonen har glemt sin adgangskode, kan han via linket ’Har du glemt din adgangsko-

de’ bestille en ny adgangskode.  
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Efter anmodning om ny adgangskode vises en kvittering på skærmen. 

Den nye, midlertidige adgangskode sendes til den mail, som kontaktpersonen har registreret i Job-

net for Arbejdsgivere. 

 

Adgangskoden skal benyttes inden for 1 time, og brugeren skal ved log ind oprette en ny adgangs-

kode.  

Hvis adgangskoden ikke benyttes inden for 1 time, gives ved forsøg på log ind besked om, at den 

midlertidige adgangskode er udløbet, og brugeren skal derefter bestille en ny adgangskode: 

 

2.2 Log ud  

Når virksomheden skal logge ud, sker det via linket i øverste højre hjørne: 

 

 
 

Hvis kontaktpersonen ikke har været aktiv på JobAG i 15 minutter, logges brugeren automatisk ud 

og får vist følgende oplysning: 
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2.3 Skift adgangskode (Min profil)  

Under menupunktet ’Min profil’ kan den enkelte bruger ændre sin adgangskode. 

 

 
 

Brugeren skal: 

 

 Indtaste sin nuværende adgangskode 

 Indtaste den nye ønskede adgangskode 

 Indtaste den nye adgangskode igen 
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Der er hjælp til valg af ny adgangskode ved klik på hjælpeikonet : 

 

 
 

Efter klik på knappen ’Skift adgangskode’ vises følende kvittering: 

 

 
 

 

3. Virksomhedens Forside 
Forsiden af Jobnet for Arbejdsgivere er forskellig afhængig af, om virksomheden er logget på eller 

endnu ikke logget på. 

 

3.1 Virksomhedens forside før log ind  

JobAGs forside, hvor virksomheden endnu ikke er logget ind, indeholder følgende: 

 

 

 
 

1. Log ind med brugernavn og adgangskode: Hvis virksomheden ønsker at logge på med bru-

gerkoder, sker det via disse to felter. Har medarbejderen glemt sine adgangskoder, kan han 

bestille nye ved klik på linket ’>Har du glemt din adgangskode’ – jf. afsnit 2.1’Glemt ad-

gangskode’ 

Hvis virksomheden er oprettet, og det er sket på Jobnet, vil medarbejderen ved første log ind 

på JobAG, blive bedt om at registrere en ny adgangskode  
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2. Log ind med NemID: Ved klik på knappen ’Log ind med NemID’ navigeres medarbejderen 

til Nem-Log-in. Hvis virksomheden ikke er oprettet vil medarbejderen efter registrering via 

Nem-Log-in blive ført gennem en oprettelse – jf. afsnit 4 ’Oprettelse af virksomhed’. 

 

3. Hjælpeknapper: Inden virksomheden logger ind eller opretter en profil, kan medarbejderen 

få oplysninger via knapperne ’Sådan gør du’ og ’Vilkår’ 

 

Under ’Sådan gør du’ findes vejledninger og spørgsmål / svar inden for: 

 

a. Login og adgang til Jobnet for Arbejdsgivere 

b. CV-søgning 

c. Jobannoncer 

d. Kontaktpersoner 

e. Generelle spørgsmål 

 

 
 

Hvert område kan åbnes og lukkes ved klik på pilen i højre side. Alle områder kan desuden 

åbnes og lukkes ved klik på ’Vis/skjul alle’. I nedenstående eksempel er området ’Login og 

adgang til Jobnet for Arbejdsgivere’ åbnet: 
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De enkelte links bringer brugeren over på de tilhørende artikler/vejledninger på Jobnets sup-

portside. 

 

Ved klik på knappen ’Vilkår’ vises ’Vilkår for brug af Jobnet’, som virksomheden har ac-

cepteret ved oprettelse af profilen. Vilkårene er delt op i emneområder: 
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Hvert område kan åbnes og lukkes ved klik på pilen i højre side. Alle områder kan desuden 

åbnes og lukkes ved klik på ’Vis/skjul alle’. 

 

Via knappen ’Forside’ eller ved klik på ikonet med kongekronen, vender man tilbage til for-

siden, hvorfra man kan logge ind eller oprette en profil 

 

4. Relevante links: Herfra er der links til andre sider, hvor der er samlet en række relevante op-

lysninger for arbejdsgiveren 

 

5. Kontaktoplysninger til virksomhedssupporten: Har virksomheden behov for hjælp og vej-

ledning, kan de kontakte virksomhedssupporten på det angivne telefonnr., eller sende en 

mail. Ved klik på telefonnr. oplyses om supportens åbningstider: 

 

 
 

Ved klik på e-mail åbnes automatisk for en mail med adressen forudfyldt med mail-adressen 

til virksomhedssupporten. 

 

3.2 Virksomhedens forside efter log ind  

Når virksomheden er logget på JobAG, ser forsiden ud som følger: 



Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / JobKon /Det fælles Datagrundlag kan rettes til Landssupporten på  

dfdg@star.dk eller på telefon 70 25 89 25 

 

Side 10 af 57 

 
 

1. Øverst på siden vises: 

 

 Logo til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  

 Navnet på modulet: Jobnet for Arbejdsgivere  

 Navn på den bruger, der er logget ind 

 Link til ’Log ud’ 

 Link til STAR’s hjemmeside, der åbner i en ny fane 

 Telefonnr. til virksomhedssupporten. Ved klik på telefonnr. oplyses om supportens 

åbningstider: 

 

 
 

 E-mail til virksomhedssupporten. Ved klik på e-mail åbnes automatisk for en mail 

med adressen forudfyldt med mail-adressen til virksomhedssupporten. 
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2. Menulinjen indeholder følgende faner: 

 

 Forside, der er den side, virksomheden automatisk logges ind på. 

 Jobannoncer: Hvorfra medarbejderen kan oprette annoncer og få en oversigt over si-

ne annoncer, arbejdsstedets annoncer og hele virksomhedens annoncer. I afsnit 7 er 

oprettelse og redigering af annoncer beskrevet 

 Jobordrer: Der er tale om en ny funktionalitet, hvor denne fane først vil blive vist, 

når jobcentrene melder klar til at kunne arbejde med funktionaliteten. I næste udgave 

af vejledningen vil denne funktion blive beskrevet. 

 CV’er: Der findes følgende tre undermenuer: 

 

o CV søgning 

o CV arkiver 

o Søgeprofiler 

 

CV-søgning med mulighed for at gemme søgekriterierne og de fundne CV’er beskri-

ves i afsnit 6.  

 Virksomhed: Under dette menupunkt findes: 

o Virksomhed og arbejdssteder, hvor der kan foretages ajourføringer af virk-

somhedsoplysningerne – se nærmere beskrivelse i afsnit 4.1 

o Kontaktpersoner, hvor virksomheden kan oprette og redigere kontaktpersoner 

– se nærmere beskrivelse i afsnit 4.2 

 Min profil: Den enkelte kontaktperson kan under dette menupunkt ændre sine bru-

gerkoder 

 Hjælp: Under dette punkt findes følgende menupunkter: 

o Hjælp og vejledninger, der svarer til knappen ’Sådan gør du, der vises så 

længe man ikke er logget ind – se nærmere beskrivelse i afsnit 2.1 

o Jobcentre og rekruttering mv, der linker til informationssider på Jobnet 

o Vilkår for brug 

Menupunkter med undermenu-punkter vises med ikonet   ved siden af navnet på menu-

punktet. 

 

Når et menupunkt aktiveres vises en orange streg under menupunktet – se nedenstående 

skærmdump, hvor menupunktet ’Virksomhed’ er understreget. Vælges undermenupunkterne 

i fx ’CV’er’ eller ’Virksomhed’ vises det valgte undermenupunkt med en lodret orange 

streg: 

 

                                           
 

5. Mine beskeder: Hvis virksomheden har sendt besked til en borger til dennes beskedbakke på 

Jobnet, vises beskeden nederst på forsiden. Når borgeren sender et svar vises det ligeledes – 

forskudt mod højre fra den oprindelige besked. 
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4. Oprettelse af virksomhed 
For at oprette en virksomhedsprofil på Jobnet for Arbejdsgivere, skal virksomheden have: 

 

 et gyldigt CVR-nummer og  

 

 en NemID medarbejdersignatur – NemID medarbejdersignatur findes i to typer: 

 

o NemID medarbejdersignatur med nøglefil, som svarer til den tidligere digitale med-

arbejdersignatur. Det er en softwareløsning, hvor certifikatet er installeret på medar-

bejderens computer 

o NemID medarbejdersignatur med nøglekort, som svarer til NemID private. Det er en 

nøglekortsløsning, hvor certifikatet er placeret på en central server hos DanID 

 

Virksomheden skal igennem følgende for at blive oprettet: 

 

1. Log ind med NemID 

2. Godkende Vilkår for brug af Jobnet for Arbejdsgivere 

3. Registrere en hovedkontaktperson 

4. Godkende registreringerne 

 

Når oprettelsen er gennemført modtager medarbejderen en mail med brugerkoder. 

 

4.1 Log ind med NemID  

På virksomhedens forside klikkes på ’Log ind med NemID’: 

 

 

 
 

Herefter guides virksomheden igennem Nem-Login med enten nøglekort eller nøglefil. 

 

4.2 Godkend Vilkår for brug af Jobnet for Arbejdsgivere  

Efter log ind med NemID får arbejdsgiveren vist følgende: 
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1. Da virksomheden ikke har en profil endnu, får de vist en tekst herom og med anbefaling af 

at fortsætte oprettelsen 

 

2. Der er en kort beskrivelse om,  

 

a. hvad virksomheden kan, når den har fået en profil oprettet og 

b. vigtigheden af at Vilkår for brug af Jobnet for Arbejdsgivere overholdes 

 

3. I venstremenuen vises de tre trin, som virksomheden skal igennem for at oprette en profil 

 

4. For at komme til trin 2, skal virksomheden først læse og acceptere ’Vilkår for brug af Job-

net’ – se skærmdump på næste side 
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5. Når virksomheden har markeret for at acceptere vilkårene, bliver knappen ’Næste’ aktiv’ og 

virksomheden kan gå videre til trin 2 i oprettelsen 

 

6. Vil virksomheden ikke acceptere vilkårene for brug af Jobnet for Arbejdsgivere, kan de for-

tryde oprettelsen ved klik på ’Afbryd og log af NEM ID’ 

 

4.3 Registrer hovedkontaktperson  

Når arbejdsgiveren har accepteret vilkårene for brug af Jobnet for Arbejdsgivere, skal han registrere 

sig som hovedkontaktperson: 
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1. Øverst på siden får arbejdsgiveren en kort beskrivelse af, hvad det vil sige at være hoved-

kontaktperson. Skal den person hos arbejdsgiveren, der opretter profilen ikke være hoved-

kontaktperson, kan dette senere ændres – se nærmere herom i afsnit 5.2.2 ’Rediger kontakt-

person’ 

2. Hovedkontaktpersonen skal indskrive sine kontaktoplysninger. Felterne, der er markeret 

med en rød stjerne er obligatoriske at udfylde. 

Det sidste felt ’Arbejdssted/P-nummer’ er en dropdown-liste, der ved klik på pilen i højre 

side viser virksomhedens aktuelle P-enheder. Hovedkontaktpersonen skal vælge én af disse 

enheder, der dermed automatisk oprettes som en af virksomhedens arbejdssteder – se nær-

mere herom i afsnit 5.1.1 Oprettelse af arbejdssted (P-nummer) 

3. Hvis virksomheden fortryder den igangværende oprettelse, kan man vende tilbage til trin 1 

for at afbryde og logge af NemID, eller arbejdsgiveren kan efter udfyldelse af kontaktoplys-

ninger klikke på knappen ’Næste’, der navigerer til sidste trin  

 

4.4 Opsummering og godkendelse  

Når arbejdsgiveren har registreret hovedkontaktpersonen, får han vist en opsummering af de data, 

han har registreret – se skærmdump på næste side: 
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1. Øverst på siden får arbejdsgiveren oplyst, at han bør se sine inddaterede data igennem inden 

han færdiggør oprettelsen af virksomheden 

2. Der vises markering for, at han har kvitteret for at have acceptere vilkårene for brug af Job-

net for Arbejdsgivere. Ønsker han at se vilkårene igennem en ekstra gang, skal han vende 

tilbage til første step i oprettelsen: ’Vilkår for brug’ 

3. Hvis virksomheden fortryder den igangværende oprettelse, kan man vende tilbage til trin 1 

for at afbryde og logge af NemID, eller arbejdsgiveren kan efter udfyldelse af kontaktoplys-

ninger klikke på knappen ’Opret’. Når oprettelsen er gennemført vises følgende kvittering – 

se skærmdump på næste side: 
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1. I kvitteringen oplyses arbejdsgiveren om, at han er oprettet som virksomhedens hovedkon-

taktperson, og dermed har adgang til alle funktioner. Yderligere oplyses han om, at han vil 

modtage en e-mail med brugerkoder. Indholdet i mailen er følgende: 

 

 
 

Benyttes koderne ikke inden for 1 time, kan der rekvireres nye koder via linket ’Har du 

glemt din adgangskode’. 

 

2. Den resterende del af kvitteringen er visning af de data, han har registreret og en mulighed 

for at udskrive data via knappen ’Udskriv kvittering’ 

 

 



Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / JobKon /Det fælles Datagrundlag kan rettes til Landssupporten på  

dfdg@star.dk eller på telefon 70 25 89 25 

 

Side 18 af 57 

 

5. Virksomheden – arbejdssteder, kontaktpersoner og loghændelser 
Oplysninger om virksomheden, dens arbejdssteder og kontaktpersoner er kopieret fra Jobnet til 

Jobnet for Arbejdsgivere - JobAG, hvis virksomheden i forvejen var oprettet på Jobnet. 

 

Under menupunktet ’Virksomhed’ vises oplysninger om: 

 

 Virksomhed og arbejdssteder – se nærmere under afsnit 5.1 ’Virksomhed og arbejdssteder’ 

 Kontaktpersoner – se nærmere under afsnit 5.2 ’Kontaktpersoner’ 

 Loghændelser – dette punkt vises kun for virksomhedens hovedkontaktperson – se nærmere 

under afsnit 5.3 ’Loghændelser’ 

 

5.1 Virksomhed og arbejdssteder  

Under menupunktet ’Virksomhed’ findes menupunktet ’Virksomhed og arbejdssteder’. Opslag på 

dette menupunkt viser en oplistning af hovedvirksomheden og de arbejdssteder, der er registreret: 

 

 
 

1. Virksomhedens enheder. Her vises 

 CVR nummer på hovedvirksomheden efterfulgt af en stjerne* 

 P-numre/arbejdssteder  

 Ophørte P-numre/arbejdssteder er markeret med et rødt udråbstegn umiddelbart efter P-

nummeret 

2. Det er muligt at sortere på listens overskrifter, så de vises i enten stigende eller faldenden 

rækkefølge. 

3. Mulighed for at bladre, hvis der er flere sider 

 

Ud for hver enhed er oplyst: 

 

 CVR/P-nummer 
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 Arbejdssted 

 Postnr. 

 By 

 Telefon 

 

CVR/P-nummer er et link til at åbne enheden for at se yderligere detaljer: 

 

 
 

 

Hvis linket åbnes af hovedkontaktpersonen, vises siden i redigérbar stand – se nærmere i afsnit 

5.1.2 ’Redigering af CVR-nummer/hovedvirksomhed’ 
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Hvis arbejdsstedet/P-nummeret i CVR-registret er registreret som ophørt vises øverst besked om, at 

arbejdsstedet er ophørt: 

 

 
 

5.1.1 Oprettelse af arbejdssted (P-nummer) 

Oprettelse af P-enheder sker automatisk i forbindelse med oprettelse af den første kontaktperson på 

P-enheden – se nærmere herom i afsnit 5.2.1 ’Opret kontaktperson’ 

 

5.1.2 Redigering af hovedvirksomhed (CVR-nummer) 

Redigering af hovedvirksomheden kan foretages af virksomhedens hovedkontaktperson eller en 

kontaktperson, der har fået tildelt rettighed hertil – se afsnit 5.2.1. ’Opret kontaktperson’. 

På siden ’Rediger virksomhed’, der åbnes via linket på siden ’Virksomhed og arbejdssteder’, kan 

der foretages følgende ændringer – se skærmdump på næste side: 
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1. Opdater oplysningerne fra CVR registeret: Er der sket ændringer i virksomhedens op-

lysninger i CVR registeret, kan de opdateres ved klik på ’ Opdater oplysningerne fra 

CVR-registret’. Når opdatering er sket vises følgende kvittering: 

 

 
 

Det er kun felter, der er defineret i CVR-registret, der overføres. De øvrige felter beva-

res uændret. Felter, der er udeladt eller blanke i CVR-registret, overskriver ikke udfyld-

te felter. 
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Oplysningerne kan redigeres og oplysninger, der ikke finde i CVR registeret kan tilfø-

jes. Felter markeret med ’*’ skal være udfyldt. 

 

2. Slet virksomhed: Sletning af hovedvirksomhed er beskrevet i afsnit 5.1.5 ’Slet CVR num-

mer/hovedvirksomhed’ 

 

3. Beskrivelse: Feltet giver virksomheden mulighed for at give en kort beskrivelse af sig selv. 

Denne beskrivelse vil blive vist på virksomhedens jobannoncer på Jobnet 

 

4. Virksomhedens logo: Hvis virksomheden ønsker sine jobannoncer på Jobnet vist med logo, 

skal logoet indsættes her. 

 

Bemærk at beskrivelsen og det logo, der er indsat her, kun vises på jobannoncer på Jobnet, 

hvis det ved oprettelse af jobannoncen ikke er valgt, at arbejdet skal foregå på et arbejdssted, 

der er oprettet med egen beskrivelse og eget logo.  

 

Når felterne er opdateret med de ønskede oplysninger, skal de gemmes. 

Herefter vises følgende kvittering: 

 

 
 

5.1.3 Redigering af arbejdssted (P-nummer) 

Redigering af arbejdssteder kan foretages af hovedkontaktpersonen og de kontaktpersoner, der har 

fået tildelt rettigheder hertil - se afsnit 5.2.1. ’Oprettelse af kontaktperson’ om tildeling af rettighe-

der. 

På siden ’Rediger arbejdssted’, der åbnes via linket på siden ’Virksomhed og arbejdssteder’, kan der 

for hver enkelte arbejdssted foretages følgende ændringer – se skærmdump på næste side: 
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1. Opdater oplysningerne fra CVR registeret: Er der sket ændringer i arbejdsstedets oplysnin-

ger i CVR registeret, kan de opdateres ved klik på ’ Opdater oplysningerne fra CVR-

registret’. Når opdatering er sket vises følgende kvittering: 

 

 
 

Det er kun felter, der er defineret i CVR-registret, der overføres. De øvrige felter bevares 

uændret. Felter, der er udeladt eller blanke i CVR-registret, overskriver ikke udfyldte felter. 

Oplysningerne kan redigeres og oplysninger, der ikke finde i CVR registeret kan tilføjes. 

Felter markeret med rød stjerne* skal være udfyldt. 

 

2. Slet arbejdssted: Sletning af arbejdsstedet er beskrevet i afsnit 5.1.4 ’Slet arbejdssted (P-

nummer)’ 

 

3. Beskrivelse: Feltet giver mulighed for at give en kort beskrivelse af arbejdsstedet. Denne be-

skrivelse vil blive vist på arbejdsstedets jobannoncer på Jobnet.  

 

4. Arbejdsstedets logo: Hvis arbejdsstedet har sit eget logo, og virksomheden ønsker, at dette 

logo vises på Jobnet, når der annonceres efter medarbejdere til dette arbejdssted, skal logoet 
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indsættes her  

 

Når felterne er opdateret med de ønskede oplysninger, skal de gemmes. 

Herefter vises følgende kvittering: 

 

 
 

5.1.4 Slet arbejdssted (P-nummer) 

Sletning af arbejdssted (P-nummer) kan foretages af hovedkontaktpersonen eller de kontaktperso-

ner, der oprettet på det pågældende arbejdssted/P-nummer og har fået tildelt rettighed hertil. Se af-

snit 5.2.1. ’Opret kontaktperson’ om tildeling af rettigheder. 

 

 
 

Inden en sletning kan findes sted, skal alle kontaktpersoner på arbejdsstedet være slettet eller flyttet 

til et andet arbejdssted. Hvis ikke det er tilfældet, vises nedenstående besked: 

 

 
 

Før sletningen gennemføres, skal den bekræftes: 

 

 
 

Ved bekræftelse slettes arbejdsstedet og fjernes fra oversigten ’Virksomhed og arbejdssteder’. Hvis 

der er tale om en fejl, kan arbejdsstedet genoprettes ved at oprette en kontaktperson. Se afsnit 5.1.1. 

’Oprettelse af arbejdssted (P-nummer)’ 
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5.1.5 Slet hovedvirksomhed (CVR-nummer) 

Inden selve hovedvirksomheden kan slettes, skal aktuelle jobannoncer og jobordrer lukkes. Kon-

taktpersoner skal ikke lukkes, da de automatisk deaktiveres ved sletningen. Ved sletningen logges 

hovedkontaktpersonen af og returnerer til login-siden. 

Siden ’Rediger virksomhed’ åbnes via siden ’Virksomhed og arbejdssteder’: 

 

 
 

Virksomheden kan ikke slettes, hvis der er aktive jobannoncer på Jobnet.dk. Jobannoncerne skal 

afpubliceres først. Hvis der findes aktuelle jobannoncer, vises nedenstående besked ved forsøg på 

sletning: 

 

 
 

Ved klik på ’Slet virksomhed’ vises nedenstående besked, der skal bekræftes, inden sletning af 

virksomheden finder sted: 

 

 
 

Hvis sletningen er foretaget ved en fejl, kan virksomheden oprettes på ny efter 24 timer. Forsøger 

arbejdsgiveren at oprette virksomheden inden, der er gået 24 timer, vises følgende besked – se 

skærmdump på næste side: 

 



Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / JobKon /Det fælles Datagrundlag kan rettes til Landssupporten på  

dfdg@star.dk eller på telefon 70 25 89 25 

 

Side 26 af 57 

 
 

5.2 Kontaktpersoner  

Når en virksomhed er blevet oprettet, kan hovedkontaktpersonen oprette kontaktpersoner på de en-

kelte arbejdssteder/P-enheder. Virksomhedens kontaktpersoner kan tildeles roller, der tillader opret-

telse og ajourføringer af virksomhedsoplysninger og kontaktpersoner. Tildeling af roller er beskre-

vet i afsnit 5.2.1. Opret kontaktperson: 

 

Kontaktpersoner findes under menupunktet ’Virksomhed - Kontaktpersoner’. Her fås et overblik 

over virksomhedens kontaktpersoner: 

 

 
 

Alle kontaktpersoner i virksomheden kan se listen og åbne for data for den enkelte kontaktperson. 

I oversigten vises følgende oplysninger: 

 

1. Navn på kontaktpersonen: Navnet er også linket til at åbne for den aktuelle kontaktperson 

2. Titel: Hvis der er registreret en titel for kontaktpersonen, vises den 

3. Arbejdssted: Viser navn og P-nummer på det arbejdssted, som kontaktpersonen er tilknyttet 
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4. Telefonnummer 

5. E-mail 

 
Der kan fra denne side: 

 Oprettes ny kontaktperson – se nærmere under afsnit 5.2.1 ’Opret kontaktperson’ 

 Åbnes for den enkelte kontaktperson ved klik på kontaktpersonens navn. Efter åbning kan 

der 

o Foretages ajourføring - se nærmere under afsnit 5.2.2 ’Rediger kontaktperson’ 

o Skiftes hovedkontaktperson – det er kun den aktuelle hovedkontaktperson, der kan 

foretage denne handling - se nærmere under afsnit 5.2.2 ’Rediger kontaktperson’ 

o Foretages sletning af en kontaktperson - se nærmere under afsnit 5.2.2 ’Rediger kon-

taktperson’ 

 

5.2.1 Opret kontaktperson  

Kontaktpersoner kan oprette nye kontaktpersoner i henhold til følgende: 

 

 Hovedkontaktpersonen kan oprette kontaktpersoner på alle P-enheder 

 Kontaktpersoner, der kan redigere oplysninger om eget arbejdssted, kan oprette kontaktper-

soner på eget arbejdssted 

 Øvrige kontaktpersoner kan ikke oprette kontaktpersoner 

 

Oprettelse af en ny kontaktperson starter ved klik på ’Opret ny kontaktperson’: 

 

 
 

Dermed åbnes for registrering af en ny kontaktperson – se skærmdump på næste side: 
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Felter markeret med rød * er obligatoriske at udfylde 

 Fornavn*: Max 20 karakterer 

 Efternavn*: Max 32 karakterer  

 Titel: Max 50 tegn 

 E-mail*: Benyttes som brugernavn – Max 64 karakterer 

 Hovedtelefonnummer*: Max 20 tegn 

 Direkte telefonnummer: Max 20 tegn 

 Mobilnummer: Max 20 tegn 

 Arbejdssted/P-nummer*: Vælges i drop-down-listen. Vær dog opmærksom på, at det 

kun er hovedkontaktpersonen, der kan oprette kontaktpersoner under alle arbejdsste-

der/P-numre. Kontaktpersoner med rettighed til at redigere oplysninger om arbejdsste-

det, kan kun oprette kontaktpersoner i eget arbejdssted/P-nummer. 

 Rettigheder: For hver kontaktperson skal det registreres hvilke rettigheder brugeren skal 

have. Der er følgende rettigheder: 
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1. Denne rettighed giver mulighed for: 

1. Se oplysninger om virksomheden og virksomhedens arbejdssteder 

2. Søge CV'er 

3. Oprette jobannoncer 

4. Oprette jobordre 

5. Rette egne kontaktoplysninger 

 

2. Denne rettighed giver mulighed for: 

1. Se oplysninger om virksomheden og virksomhedens arbejdssteder 

2. Søge CV'er 

3. Oprette jobannoncer 

4. Oprette jobordre 

5. Rette egne kontaktoplysninger 

6. Oprette og redigere kontaktpersoner på egen P-enhed  

7. Ændre adresse og kontaktoplysninger på eget arbejdssted 

 

3. Denne rettighed giver mulighed for: 

1. Se oplysninger om virksomheden og virksomhedens arbejdssteder 

2. Søge CV'er 

3. Oprette jobannoncer 

4. Oprette jobordre 

5. Rette egne kontaktoplysninger 

6. Oprette og redigere kontaktpersoner  

7. Redigere oplysninger om virksomheden, virksomhedens arbejdssteder og 

kontaktpersoner 

Hovedkontaktpersonen har herudover følgende rettigheder: 

8. Kan overdrage rollen som hovedkontaktperson til en anden kontaktperson 

9. Kan slette virksomheden 

 

Hvis den nye kontaktpersons e-mailadresse allerede er kendt i Jobnet, vil der blive fo-

reslået et brugernavn, der ikke er kontaktpersonens e-mailadresse: 

 

 
 

Når kontaktpersonens registreringer gemmes, vises der følgende kvittering, der kan 

udskrives – se skærmdump på næste side: 
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OBS: 

Vær opmærksom på, at når en ny kontaktperson er oprettet, sendes automa-

tisk en mail til kontaktpersonen med brugerkoder. Disse brugerkoder skal 

benyttes inden for 1 time, og brugeren skal ved log ind oprette en ny ad-

gangskode. 

 

 

5.2.2 Rediger kontaktperson  

Redigering af kontaktpersoners data kan foretages af alle kontaktpersoner i henhold til tildelte ret-

tigheder – se nærmere herom i afsnit 5.2.1 ’Opret kontaktperson’. Redigering foretages ved at klik-

ke på den ønskede kontaktperson – se skærmdump på næste side: 
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1. Navn og kontaktoplysninger: Der kan ændres i felter markeret med *. Indhold af felterne er 

beskrevet i afsnit 5.2.1. ’Opret kontaktperson’  

 

2. Rettigheder: – se beskrivelse i afsnit 5.2.1 ’Opret kontaktperson’. Efter redigering vises føl-

gende kvittering, som kan udskrives: 

 

 
 



Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / JobKon /Det fælles Datagrundlag kan rettes til Landssupporten på  

dfdg@star.dk eller på telefon 70 25 89 25 

 

Side 32 af 57 

3. Slet kontaktperson: Ved klik på knappen ’Slet kontaktperson’ igangsættes sletning, men in-

den endelig sletning finder sted, skal sletningen bekræftes: 

 

 
 

4. Skifte hovedkontaktperson: En hovedkontaktperson kan overgive sine rettigheder til en an-

den kontaktperson. Når det sker, skal ændringen bekræftes: 

 

 
 

Efter accept af overdragelsen, logges hovedkontaktpersonen af og vil ved næste log ind være 

registreret som almindelig kontaktperson. 

 

5.3 Loghændelser  

Hændelsesloggen indeholder data om, hvem der har været logget ind og hvilke handlinger, der er 

foretaget og vil hurtigt indeholde mange data. Hændelsesloggen vises kun for virksomhedens ho-

vedkontaktperson – se skærmdump på næste side:  
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Søgning i hændelsesloggen giver mulighed for at afgrænse visningen af loghændelser. Der kan 

vælges søgeparametre indenfor: 

1. Handlinger 

2. Udført af 

3. Periode: Fra / Til 

Søgeresultatet, der kan sorteres ved klik på overskriften, viser.  

4. Tidspunkt: Dato og klokkeslæt 

5. Handling: Handlingen vises som et link med tekniske oplysninger 

6. Bruger: Viser brugernavn på den kontaktperson, der har udført handlingen 

7. Udført af: Visningen afspejler det valgte i punkt 2 

8. Bladringsmulighed: Ved søgninger med mere end 10 resultater 

 

Eksempel på de loggede oplysninger ved CV søgning – se skærmdump på næste side: 
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6. CV-søgning 
 

6.1 Opsætning af søgekriterier og søgning 

Med Jobnet for Arbejdsgivere får virksomheden adgang til den samme funktionalitet for CV-

søgning, som medarbejdere i jobcentrene har i Jobkon eller i eget sagsbehandlingssystem. 

 

Jobnet for Arbejdsgivere har nedenstående brugergrænseflade for CV-søgning – se skærmdump på 

næste side: 
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1. Når virksomheden første gang vælger CV-søgning, vises alle søgbare CV’er, der matcher 

det postnummer, hvor virksomheden er beliggende, med en standardsøgeafstand på 40 km 

fra centrum i postnummeret. Virksomheden kan herefter minimere søgeresultatet på følgen-

de måde: 

 

 Søg: Virksomheden kan indtaste en fritekst, hvor der søges efter CV’er, som inde-

holder den ønskede tekst – det kan være i form af stillingsbetegnelser, kvalifikationer 

eller tekst, som er indtastet i et fritekstfelt i CV’et. 

Når virksomheden har indtastet tre karakterer, vises en liste med de stillingsbetegnel-

ser og kvalifikationer, der matcher det indtastede – se skærmdump på næste side: 
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Virksomheden kan vælge én af værdierne eller fortsætte indtastningen, der minime-

rer visningen af stillingsbetegnelser og kvalifikationer. Det er også muligt at skrive 

en tekst, der ikke matcher stillingsbetegnelserne eller kvalifikationerne. 

 

 Postnummer eller by: Feltet er default udfyldt med det postnummer og by, hvor virk-

somheden har adresse. Data kan ændres, men skal vælges ud fra den liste af post-

numre, der vises.  

 

 Afstand fra postnummer eller by: Feltet er default udfyldt med 40 km. Virksomheden 

kan i dette felt skrive det antal km fra det postnummer og by, som de ønsker at søge 

nye medarbejdere inden for. De kan også i drop-down-boksen vælge en værdi. Ud-

gangspunktet for søgningen er centrum i postnummeret: 

 

 
 

Man kan få vist hjælp til CV-søgning ved klik på : 
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2. Når de ønskede søgekriterier er registreret, klikker man på ’Søg CV’. 

 

3. I afsnittet ’Filter’ vises automatisk, hvor mange af de fremsøgte CV’er, der har en speciel 

kvalifikation, stillingsbetegnelse, kørekort, hvilke sprog de behersker samt borgernes regi-

strering i forhold til ansættelsesbetingelser. Ud for hver værdi – fx en kvalifikation - er der 

angivet et tal i parentes. Dette tal fortæller, at X antal af de udsøgte CV’er har denne kvalifi-

kation registreret i CV’et. 

Fanen ’Kvalifikationer’ er default foldet ud.  

På baggrund af disse oplysninger kan virksomheden indsnævre sit søgeresultat ved et be-

vidst valg af kompetencer, som den efterspørger. 

 

Under området ’Søger job som’ kan virksomheden efter valg af en stillingsbetegnelse yder-

ligere vælge, om de fremsøgte CV’er skal have uddannelse og/eller erfaring inden for områ-

det: 

 

 
 

For hvert filter, der vælges, bliver tallet i parentesen efter fanens overskrift ændret med +1, 

så man kan se, hvor mange filtre, der arbejdes med.  

 

 
 

Ved valg af flere kvalifikationer, fx 2, viser søgeresultatet de CV’er, som indeholder både 

den ene og den anden kvalifikation.  Så jo flere kvalifikationer der vælges, jo mere minime-

res søgeresultatet. 

 

Ved valg af flere stillingsbetegnelser under ’Jeg søger job som’, fx 2, viser søgeresultatet de 

CV’er, som indeholder enten den ene eller den anden stillingsbetegnelse.    

 

Hvis der er flere filtre, kan man få vist dem ved klik på ’Vis flere’. 

Man kan fjerne alle filtre ved klik på ’Fjern alle’. 

 
Kendt problem  
Hvis man på fanen ’Ansættelsesbetingelser’ vælger at filtrere på ’Start’ eller ’Ansættelsesform’ vil man 

ofte få vist, at der ikke er nogle søgeresultater, da CV’er, hvor borgeren har valgt alle ansættelsesformer 



Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / JobKon /Det fælles Datagrundlag kan rettes til Landssupporten på  

dfdg@star.dk eller på telefon 70 25 89 25 

 

Side 38 af 57 

og alle muligheder for hvornår borgeren kan starte ikke medtages. 

Forventes rettet hurtigst muligt 

Man kan få vist hjælp til Filter ved klik på : 

 

 
 

4. Hver gang der foretages en søgning – enten efter indtastning af tekst, postnummer og/eller 

afstand eller ved benyttelse af filtrene, vises antal hits altid i parentesen ud for overskriften 

’Søgeresultat’. 

 

5. Gem søgeprofil: Når arbejdsgiveren har oprettet en søgning, som han ved, at han får brug 

for gentagne gange, kan han gemme profilen med de valgte søgekriterier, så den kan gen-

bruges.  

 

Når søgning er foretaget, bliver knappen ’Gem søgeprofil’ aktiv. Ved klik på knappen vises 

følgende pop-up: 

 

I feltet ’Gem søgeprofilen med navn’ skrives et sigende navn på søgeprofilen (max 40 ka-

rakterer), hvorefter profilen kan gemmes ved klik på ’Gem’. Den gemte søgeprofil er kun 

gemt og tilgængelig for den kontaktperson, der har oprettet den. Når søgeprofilen er gemt, 

vender man tilbage til søgeresultatet og kan arbejde videre med dette. 

Når der er oprettet mindst en søgeprofil vises CV-søgesiden med feltet ’Anvend en gemt sø-

geprofil’, hvor der via en drop down-liste kan vælges mellem de oprettede søgeprofiler, som 

søgningen derefter vil tage udgangspunkt i. Søgningen foretages med det samme – se 

skærmdump på næste side: 



Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / JobKon /Det fælles Datagrundlag kan rettes til Landssupporten på  

dfdg@star.dk eller på telefon 70 25 89 25 

 

Side 39 af 57 

 

o Søgningen kan også gemmes/overskrive en eksisterende søgeprofil, hvis bruger i 

’Gem søgning som’ vælger en eksisterende søgeprofil. 

 Knappen ’Gem søgeprofil’ er inaktiv, indtil nye/ændrede søgekriterier er ind-

tastet 

 Når mindst én søgeprofil er gemt, indeholder siden ’CV-Søgning’ en drop-

down ’Vælg gemt søgning’ med label ’Anvend gemt søgning’. 

 

6. Tilføj til CV Arkiv: Når virksomheden har foretaget en søgning og gennemgår CV’erne, kan 

man gemme de relevante CV’er i et arkiv, så man kan vende tilbage til disse senere. Se mere 

i afsnit 6.2.1 ’CV-arkiv’. 

 

7. Markér som ’ikke set’: Hvis et CV i søgeresultatet er markeret med ’Set’, kan arbejdsgiver 

vælge dette CV og ved klik på knappen ’Markér som ’ikke set’ annullere denne markering. 

Se nærmere herom i afsnit 6.2 ’Håndtering af søgeresultat’ 

 

8. Antal CV’er per side: Der vises som udgangspunkt 10 CV’er per side, men det er muligt at 

ændre antallet af CV’er per side til 20, 50 eller 100.  Det valgte antal per side huskes, når 

man logger ind igen. 

Generelt: 

 Ved klik på ?-ikonet vises flere informationer om emnet. 

 Ved klik på ’< Tilbage til listen’ kommer man et skridt tilbage, fx fra et CV til søgeresulta-

tet. 

 Hvis der er flere sider, bladres med pile eller ved klik på sidetal nederst på siden. 

 

6.2 Håndtering af søgeresultat 

Via listen over søgeresultater har virksomheden forskellige muligheder. 
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1. Ved klik på navnet kan man åbne og se det enkelte CV 

 

2. Ved markering ud for navnet aktiveres relevante knapper 

 

3. CV-arkiv 

Man markerer et eller flere CV’er i resultatlisten og klikke på knappen ’Tilføj til CV Arkiv’.  

Nu kan virksomheden gemme et eller flere valgte CV’er i et CV-arkiv, som man selv navngi-

ver.  

Se mere om CV-arkiv under pkt. 6.2.1 ’CV-arkiv’. 

 

4. Markér som ’ikke set’ 

CV’er markeres med ’Set’, når de åbnes. Med knappen ’Markér som ’ikke set’ kan denne 

markering annulleres. Set-markeringen fjernes automatisk efter 30 dage. 

 

5. Denne markering betyder, at der er skrevet en note på CV’et. Noten kan ses ved at føre musen 

hen over feltet ’Note’.  En privat note kan kun ses, af den person, som har skrevet den, men en 

intern note kan ses af alle i virksomheden. 

 

6. Fluebenet betyder, at CV’et har været åbnet af virksomheden 

 

7. Dette CV er tilføjet til et arkiv. Ved at føre musen hen over feltet ’Arkiv’ vises information 

om, hvilke arkiver dette CV er tilknyttet 

 

8. Hvis et CV, som er markeret med ’Set’, er opdateret, siden virksomheden sidst så på det, er-

stattes set-markeringen af et flag. Når et flag-markeret CV åbnes, bliver CV’et igen markeret 
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med ’Set’. Da set-markeringen slettes efter 30 dage, er dette er dog kun gældende, hvis det er 

max 30 dage siden, CV'et sidst blev åbnet. 

Man kan få vist hjælp til Søgeresultatet ved klik på : 

 

 
 

6.2.1 CV-arkiv 

 

Man markerer et eller flere CV’er i resultatlisten og klikker på knappen ’Tilføj til CV Arkiv’.  Nu 

kan virksomheden gemme et eller flere valgte CV’er i et CV-arkiv, som man selv navngiver.  
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Efterfølgende kan man se en oversigt over CV-arkiver via topmenupunktet CV’er:  

 

Man kan åbne et arkiv ved at klikke på det. Her kan man gemme en note til arkivet.  

Det er også her muligt at slette arkivet, men man får en advarsel, inden det slettes. 

Et CV kan også tilføjes til arkivet direkte fra et åbent CV, hvor man klikker på knappen ’Tilføj til 

CV Arkiv’. 

6.2.2 Gem søgeprofil/Opret CV-agent  

 

Når arbejdsgiveren gemmer en søgeprofil, kan han samtidig markere for, at han ønsker at modtage 

en CV-agent, når der kommer nye CV’er, som matcher hans søgeprofil. Ved klik på ’Gem søgepro-

fil’ kan han nederst markere for ønsket om at kunne modtage CV-agenter: 

 

 

CV-agenten sender nu fremover en daglig mail, hvis der er nye CV’er, som matcher den gemte søg-

ning. Dette kan via topmenupunktet CV’er under ’Søgeprofiler’ ændres til en ugentlig mail. 
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6.2.3 Tilføj note til CV  

Som virksomhed kan det være nyttigt at kunne skrive en note til de enkelte CV’er, der kan gøre det 

nemmere at holde styr på relevant information. Det gør man ved i CV’et at klikke på knappen ’ Til-

føj CV Note’. 

 
 

Man får nu mulighed for at oprette  

1. En ’Privat note’, som kun kan ses af den, som har oprettet den 

2. En ’Intern note’, som kan ses af alle i virksomheden 
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6.2.4 Kontakt borger via CV  

Det er muligt for virksomheden at sende besked til den jobsøgende via CV’et. Hvis borgeren har 

angivet en mailadresse i CV’et, kan man ved klik på knappen ’Kontakt via e-mail’ sende en mail. 

Denne mail kan kun ses virksomhedens mailsystem. 

 

Hvis borgeren ikke har angivet en mailadresse i CV’et, kan man ved klik på knappen ’Kontakt’ 

sende en meddelelse til borgerens beskedbakke på Jobnet.dk: 

 

Denne besked kan virksomheden se på forsiden af ’Jobnet for Arbejdsgivere’.  Man kan desuden 

vælge at få beskeden sendt til virksomhedens mailadresse. 

6.3 Se oversigt over søgeprofiler 

Det er via topmenupunktet CV’er muligt at vælge ’Søgeprofiler’, hvor man kan se en oversigt over 

egne oprettede søgeprofiler og CV-agenter – se skærmdump på næste side: 
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Man kan se, hvornår man sidst har anvendt en søgeprofil, og om der er oprettet en CV-agent samt 

om den er daglig eller ugentlig. 

Hvis man markerer en eller flere søgeprofiler med ’flueben’ i checkboksen og klikker på ’CV 

Agent’, kan man redigere intervallet eller afmelde agenten. På samme måde er det muligt ved klik 

på ’Slet søgeprofil’ at slette en eller flere søgeprofiler. Knapperne er først aktive, når der er foreta-

get en markering. Ved sletning vises en pop-up, hvor ønsket om sletning skal bekræftes: 

 

Ved klik på en søgeprofil skifter siden til ’CV Søgning’, hvor søgningen er igangsat, filtre sat og 

resultaterne vises. 

 

7. Opret jobannonce på Jobnet  
 

7.1. Opret ny jobannonce 

Alle virksomhedens kontaktpersoner kan oprette jobannoncer på Jobnet.  
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Adgang til at oprette en jobannonce findes ved: 

 

1. at åbne fanen ’Jobannoncer’ eller 

2. klikke på linket ’Oprette dine jobannoncer’ 

 

Begge adgange åbner for nedenstående: 

 

 
 

Klik på knappen ’Opret ny jobannonce’ åbner for første trin i annonceoprettelsen. Oprettelse af job-

annoncen foregår i en kladde, der først ved indsendelsen skifter status til indsendt/godkendt. Det er 

under oprettelsen muligt at fortryde seneste handling ved klik på ’Fortryd’, og ved klik på ’Gem og 

luk’ gemmes alle hidtil indtastede oplysninger, og der er mulighed for at fortsætte oprettelsen af 

jobannoncen senere. 

 

Oprettelse af en jobannonce sker ved at gennemgå 6 trin: 

1. Arbejdsstedet 

2. Beskrivelse  

3. Krav, vilkår mv 

4. Kontaktpersoner 

5. Annoncering 

6. Opsummering 
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7.1 Trin 1: Arbejdsstedet 

 

 
 

Dette trin er udfyldt med de oplysninger, der er registreret på den kontaktperson, der er logget ind. 

Oplysningerne kan ændres.  

1. Arbejdssted og beliggenhed 

 Skal jobannoncen også opslås på workindenmark.dk, skal dette markeres, og der er krav 

til, hvilke sprog jobannoncen skal skrives på. Der er åbnes for hjælp ved klik på ’?’ 

 Arbejdssted/P-nummer kan ændres ved at vælge det ønskede P-numre på listen eller 

 Ved at skrive 3 eller flere bogstaver i feltet og vælge på den viste liste – hvis virksomhe-

den har mere end ti P-numre. 

2. Hvor vil arbejdet foregå? 

 På arbejdsstedet. Det arbejdssted, der er valgt under punkt 1. 
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 På en ANDEN adresse i Danmark eller Grønland. Adressen på arbejdsstedet skal udfyl-

des og vises på Jobnet med oplysning om, i hvilken kommune arbejdspladsen ligger.  

 
Kendt problem 

Vælges en adresse i Grønland vil jobannoncen fejlagtigt  blive vist som ved oprettelse af annoncer, 

hvor der vælge ’Der er ingen fast beliggenhed’. 

Det bør derfor tydeligt fremgå af annonceteksten, hvis arbejdspladsen er i Grønland. 

 

 I UDLANDET. Er arbejdsstedet beliggende i udlandet, skal det gældende land vælges på 

listen. 

 Der er ingen fast beliggenhed. Der er følgende hjælp til feltet: 

 

 
 

7.2 Trin 2: Beskrivelse 

Dette trin indeholder den beskrivelse af jobbet, der senere vil blive vist på Jobnet. 

 
 

A. Beskrivelse af stillingen 

 Antal stillinger: der kan max vælges 99 
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 Søg stillingsbetegnelse: Stillingsbetegnelsen kan søges ved 

a.  At skrive i feltet og vælge i den viste liste 

 
b. Eller ved at vælge efter kategori 

 
 

B. Annoncetekst 

Dette trin indeholder den beskrivelse af jobbet, der senere vil blive vist på Jobnet. 

 

 
 

Overskrift: Jobannoncen skal have en overskrift, der vises på Jobnet. 

Der er hjælp til feltet via ’?’.  

 

 
 

Når overskriften er valgt, vil den herefter også fremgå øverst i indtastningsbilledet: 
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Annoncetekst: Her skrives annonceteksten som den skal vises på Jobnet.  

 

 
 

Det er muligt at formatere teksten, der kan indeholde 16.000 tegn. 

Der er hjælp til feltet via ’?’. 

 

 
 

C. Eventuel reference på annoncen 

Reference: Feltet vises på Jobnet og bruges typisk til et reference- eller journalnummer. 
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7.3 Trin 3: Krav, vilkår mv 

 

 
 

A. Krav og vilkår 

Ansættelsesbetingelser:  

 
 

Beskrivelse af de specielle ansættelsesbetingelser fås ved klik på ’?’, der åbner for en kort 

beskrivelse og indeholder link til regler for fleksjob og job til førtidspensionister: 

 

 
 

Der skal vælges værdier inden for følgende områder: 

 

 Ugentlig arbejdstid, er default udfyldt med ’Fuldtid’ 
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 Ansættelsesform, er default udfyldt med ’Fastansættelse’ 

 Ansættelsesdato, er default udfyldt med ’Hurtigst muligt’. Valget af ansættelsesdato har 

indflydelse på, i hvilken periode jobannoncen kan vises på Jobnet. Se mere i afsnit 7.5 

’Annoncering - Vigtige datoer’. 

 

B. Kørekort 

Hvis der markeres for, at ansøger skal have kørekort vises flere valgmuligheder: 

 

 
 

Der skal foretages et valg før det er muligt at klikke videre til næste trin. 

 

7.4 Trin 4: Kontaktpersoner 

Kontaktpersoner på annoncen: 
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Siden vises med oplysninger om den kontaktperson, der er logget ind på Jobnet for Arbejdsgivere. 

Det er muligt at 

1. åbne en liste med alle virksomhedens kontaktpersoner og vælge en anden kontaktperson. 

2. rydde felterne og indtaste oplysninger. Stjernemarkerede felter skal udfyldes. 

3. tilføje flere kontaktpersoner 

 

Telefonnummer kan skjules: 

 
 

Det er dog ikke muligt at skjule både E-mail og telefonnummer. Der findes hjælp til feltet: 

 

 
 

7.5 Trin 5 Annoncering 

Annoncering indeholder oplysning om: 
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A. Annoncering 

Der skal vælge mindst en af disse muligheder: 

 På e-mail til – mailadresse skal udfyldes 

 Via hjemmeside – adresse på hjemmeside skal skrives i feltet 

 Telefonisk på – det indtastede telefonnummer 

 Ansøgning via brev – dette felt er default valgt, men markeringen kan slettes 

 

B. Vigtige datoer  

Stillingens ansøgningsfrist er som udgangspunkt 8 uger fra dags dato, hvis der ikke er valgt 

en ansættelsesdato på trin 3, ellers er den dagen før ansættelsesdatoen dog max 8 uger. 

Annoncens sidste dag på Jobnet.dk er som udgangspunkt 8 uger fra dags dato dog senest da-

to for ansøgningsfrist. 

Annoncens første dag på Jobnet.dk kan tidligst være dags dato. Hvis jobannoncens første 

dag på Jobnet er en fremtidig dato, har den indflydelse på annoncen sidste dato på Jobnet, da 

annoncen maksimal kan vises på Jobnet i 8 uger. 

 

C. Skal annoncen fremhæves på Jobnet.dk? 

Jobannoncen kan markeres som et: 

 hotjob, hvis jobindholdet opfylder reglerne for et job af denne type 

 job, der er særlig egnet for handicappede 

 

7.6 Trin 6 Opsummering 

Her vises jobannoncen med de oplysninger, der vil blive vist på Jobnet.dk. 
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A. Jobannoncens overskrift og beskrivelse af jobindhold som beskrevet på trin 2 ’Beskrivelse’. 

Hvis der på trin 3 ’Krav, vilkår mv’ er valgt, at ansøger skal have kørekort, vises dette her. 

 

B. Her vises oplysninger om  

 Arbejdsgiver og arbejdspladsens beliggenhed valgt på trin 1 

o Hvis arbejdspladsens adresse er i en anden kommune end virksomhedens adres-

se, vises hvilken kommune arbejdspladsen ligger i, og der vises ikke et kort. 

o Hvis arbejdspladsens adresse er en anden end virksomhedens adresse, men i 

samme kommune som virksomhedens adresse, vises et kort med markering ved 

virksomhedens adresse. 

 Vigtige datoer: 

o Oprettet er den første dato, jobannoncen vises på Jobnet 

o Ansøgningsfrist valgt på trin 5 ’Annoncering’ 

o Ansættelsesdato valgt på trin 3 ’Krav, vilkår mv’ 

 Virksomheden tilbyder: Oplysningerne er valgt på trin 3 ’Krav, vilkår mv’ 

 Kontaktperson: Valgt på trin 4 ’Kontaktpersoner’ 

 Ansøgning: Ansøgningsformen er valgt på trin 5 ’Annoncering og virksomheden’  

 Reference: Eventuel reference er valgt på trin 2 ’Beskrivelse’ 

 

C. Ved klik på ’Fortryd’ mistes de oplysninger, der er indtastet på det trin, hvor man vælger at 

fortryde. Der vises en advarsel inden fortryd endelig finder sted: 

 

 
 

Klik på knappen ’Gem og luk’ gemmer seneste indtastninger, og man får vist en kvittering. 

 
 

Brugeren returnerer til listen med jobannoncer, hvor jobannoncen kan redigeres ved klik på 

jobannoncens titel. Redigeringsmulighederne er beskrevet i afsnit 7.7 ’Rediger jobannonce’. 
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D. Knappen ’Forrige’ giver mulighed for at gå et trin tilbage mhp evt. rettelser. 

 

E. Knappen ’Send til godkendelse’, indsender annoncen til godkendelse, og man får vist ne-

denstående kvittering:   

 

 
 

Hvis en jobannonce ikke kan godkendes, vil virksomheden modtage en mail med begrundel-

se, og efter redigering kan jobannoncen genindsendes. 

 

7.7. Rediger jobannonce 

Når en jobannonce er gemt, vises den på listen med jobannoncer: 

 

 
 

Listen med jobannoncer er opdelt i tre faner: 

 

 Mine jobannoncer: Her vises de jobannoncer, den indloggede bruger har oprettet 

 Mit arbejdssteds jobannoncer: Hvis virksomheden har mere end et arbejdssted (p-nummer), 

vil der her vises jobannoncer, der er oprettet på samme p-nummer, som den aktuelle bruger 

er logget ind med. 

 Min virksomheds jobannoncer: Her vises alle jobannoncer der er oprettet på virksomhedens 

cvr-nummer. 

 

Hver fane indeholder jobannoncer, der er oprettet de sidste 12 måneder. 

 
Kendt problem 

Der vises i øjeblikket jobannoncer, der er ældre end 12 måneder. 
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Jobannoncerne vises med titel/overskrift og den senest oprettede vises øverst. Der åbnes for redige-

ring af en jobannonce ved at klikke på jobannoncens titel. Der er forskellig mulighed for redigering 

afhængig af hvilken status, jobannoncen har: 

 

 
 

 Send til godkendelse: Alle trin i annonceoprettelsen er udfyldt og jobannoncen er ikke pub-

liceret på Jobnet. 

 

 Rediger jobannonce: Alle trin i annonceoprettelsen er udfyldt og jobannoncen er ikke publi-

ceret på Jobnet.dk. I den periode en jobannonce er publiceret på Jobnet, kan der kun redige-

res i jobannoncen ved at afslutte publiceringen, redigere i jobannoncen og genindsende den 

til godkendelse: 

 

 
 

Hvis en jobannonce ikke godkendes, vil kontaktpersonen modtage en mail med begrundelse, 

og jobannoncen kan herefter redigeres og genindsendes. 

 

 Kopier jobannonce: Der er altid mulighed for at kopiere en jobannonce. Bemærk at der åb-

nes en ny jobannonce, der er udfyldt med ’Kopi af’ i annoncens overskrift. Det er derfor vig-

tigt at slette ordene ’Kopi af’, da det ellers vil blive vist i annoncen på Jobnet 

 

 Slet jobannonce: Kun jobannoncer der ikke er under behandling eller publiceret på Jobnet 

kan slettes. 

 


