METODEHÅNDBOG

VIRKSOMHEDSSERVICE
- inspiration til ledere i jobcentret

Inspiration til virksomhedsservice
Kære læser
Beskæftigelsesreformen satte fokus på at styrke jobcentrets virksomhedsservice i tre servicespor: Virksomhedens rekrutteringsbehov, uddannelses- og opkvalificeringsbehov og behov for hjælp til
fastholdelse af sygdomsramte medarbejdere. I alle landets jobcentre er der i dag fokus på at udvikle samarbejdet med virksomheder
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God virksomhedsservice er en kerneopgave, fordi det bidrager
til at skabe flere jobmuligheder for ledige og til fortsat vækst i
virksomhederne ved at understøtte deres behov for kvalificeret
arbejdskraft.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ønsker med denne
metodehåndbog at give ledere i jobcentrene inspiration til at
udvikle modeller og metoder til at understøtte udviklingen med at
kvalificere og forbedre service til virksomhederne i jobcentrene. I
metodehåndbogen kan du som leder finde konkrete anbefalinger
og inspirationseksempler fra andre jobcentre på, hvordan I kan
udvikle jeres virksomhedsservice.
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De konkrete modeller og metoder samt redskaber til strategiudvikling er udviklet i - og sammen med - jobcentre i initiativet: ’Udvikling af modeller og metoder til god virksomhedsservice’. Erfaringer
fra de deltagende jobcentres initiativer viser, at vellykket virksomhedsservice sker, når hele jobcentret arbejder med virksomhedsservice. Det vil sige, at virksomhedsservice sker gennem både en
professionel virksomhedskontakt, et velfungerende internt samarbejde, en jobrettet borgerkontakt der sikrer, at borgeren har
relevant og aktuel viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft og kompetencer, samt et stærkt tværgående samarbejde
med andre samarbejdspartnere.
Der er i jobcentrene udviklet mange gode modeller og metoder til
at sikre god virksomhedsservice i hele jobcentret. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ønsker med denne metodehåndbog
at sprede nogle af de gode erfaringer, der er skabt i jobcentrene
og dermed understøtte videndeling og gensidig inspiration mellem
jobcentre.
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Vi håber, at I kan bruge metodehåndbogen som inspiration til jeres
videre arbejde med virksomhedsservice.
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INITIATIVET:
’Udvikling af modeller og metoder til god virksomhedsservice’
Metodehåndbogens modeller, metoder og redskaber er lavet på baggrund af jobcentres erfaringer med at arbejde med udvikling af virksomhedsservice. Seks jobcentre har deltaget i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings initiativ ’Udvikling af konkrete modeller, metoder og
redskaber til god virksomhedsservice’. Deres erfaringer med udvikling af god virksomhedsservice
danner grundlag for håndbogens overordnede model. Håndbogen samler de metoder, modeller og værktøjer, som er udviklet og afprøvet i både de seks deltagende jobcentre samt andre
jobcentre, der har stillet op med cases og erfaringsudveksling på netværksmøder for jobcentrene
i løbet af 2016.
Tak til de seks deltagende jobcentre; Jobcenter Favrskov, Jobcenter Fredericia, Jobcenter Frederikshavn, Jobcenter Rudersdal, Jobcenter Varde og Jobcenter Vordingborg samt alle de øvrige
jobcentre, der med stort engagement har deltaget på netværksmøder og stillet op med cases.
Metodehåndbogen om virksomhedsservice er udviklet af DISCUS for Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering.
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Bedre virksomhedsservice kræver en
indsats på fire områder
Landets jobcentre har siden beskæftigelsesreformen
arbejdet med strategier for virksomhedssamarbejdet
og for, hvilken service man ønsker at yde til virksomhederne.
Erfaringerne viser, at virksomhedsservice er en opgave for hele jobcentret, og strategien dermed også
skal forankres i hele ledergruppen i jobcentret. I metodehåndbogen tages der udgangspunkt i en model
for fire indsatsområder: Virksomhedskontakt, Internt
samarbejde, Borgerkontakt og Tværgående samarbejde.
De fire indsatsområder er illustreret i figuren nedenfor. Figuren er et oplæg til refleksion over, hvor I som
jobcenter kan sætte ind for at kvalificere og løfte jeres virksomhedsservice. Det er forskelligt, hvor langt
det enkelte jobcenter er i forhold til at yde en god og
professionel service. Det illustreres ved den forskellige udfyldning af indsatsområderne i figuren. Billedligt talt er det, når alle områder er fyldt ud, og der er
et godt samspil mellem områderne, at der ydes den
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bedste virksomhedsservice. God virksomhedsservice
kan ikke føres igennem alene med en stærk, professionel virksomhedskontakt. Alle fire indsatsområder
skal med, hvis jobcentrene skal lykkes med god virksomhedsservice.

Opbygning af metodehåndbogen
Metodehåndbogen indeholder først et indledende
afsnit med inputs til generel strategiudvikling. De efterfølgende fire afsnit beskriver de fire indsatsområder, der skal være fokus på i jobcentret for at sikre god
virksomhedsservice:
1.
2.
3.
4.

Virksomhedskontakten
Intern organisering og servicekæde
Borgerkontakten
Tværgående samarbejde

Sådan bruger I metodehåndbogen i jobcentret
Metodehåndbogen kan bruges i ledergruppen til i fællesskab at kvalificere jobcentrets virksomhedsservice.
Derfor er bogen bygget op med modeller, metoder og
redskaber samt opmærksomhedspunkter til dig som
leder. Du får forslag til, hvor du kan hente mere viden
og inspirationscases fra andre kommuner. I hvert afsnit er der opstillet en række opmærksomhedspunkter, du som leder med fordel kan bruge sammen med
dine kollegaer i planlægningen af jeres strategi for
virksomhedsservice.
På star.dk kan du downloade redskaber, der er omtalt
i håndbogen, samt artikler om metoder og modeller
udviklet i andre jobcentre inden for håndbogens fem
temaer: Strategi, virksomhedskontakt, borgerkontakt,
internt samarbejde og tværgående samarbejde.
Du finder artikler og redskaberne på:

Ved metodehåndbogen medfølger:
Et oplæg om håndbogens hovedbudskaber:
Oplægget kan du som leder bruge i dialogen
med lederkollegaer i andre teams og
afdelinger som afsæt for en fælles indsats
og strategiudvikling.
Dialogkort: Som leder kan du benytte
dialogkortene som afsæt for drøftelser af det
mere praksisnære arbejde med god virksomhedsservice med de medarbejdere, der
gennem deres daglige handlinger skal føre
strategien ud i livet.
Metodehåndbogen kan læses i fuld længde eller bruges som opslagsværk, hvis I særligt ønsker at dykke
ned i bestemte områder, hvor I mangler inspiration og
har brug for at sætte ind med udviklingstiltag.

star.dk → Indsatser og ordninger →
Virksomhedsservice og rekruttering →
Inspiration til virksomhedsservice.
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Strategi: God virksomhedsservice i hele
jobcentret
En overordnet strategi kan identificere indsatsområder og udviklingsinitiativer, der
kan løfte og kvalificere jeres virksomhedsservice. I dette afsnit får du inspiration til
strategiarbejde på baggrund af jobcentrenes arbejde i initiativet ’Udvikling af modeller og metoder til god virksomhedsservice’.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Har I fælles fokus på virksomhedsservice i hele
jobcentrets ledelse?
Strategien for virksomhedsservice understøtter i virkeligheden to sider af samme sag; jobskabelse for
ledige borgere og dét at understøtte vækst i lokale
virksomheder. Derfor har alle ledere i jobcentret en
interesse i virksomhedsservice, og I kan med fordel
opsætte fælles mål for virksomhedsservice på tværs
af afdelinger.
Kommunikerer I klart og entydigt om virksomhedsservice på tværs af alle afdelinger og teams i
jobcentret?
Det er vigtigt at skabe en forståelse om, at virksomhedsservice er en opgave for alle i jobcentret. Medarbejdere med borgerkontakt har en lige så vigtig
opgave i at bringe viden om virksomhederne ud til
de ledige - og viden om de ledige ud til medarbejdere
med virksomhedskontakt.
Har I en samlet strategi for virksomhedsservice?
Omfatter strategien følgende fire indsatsområder:
1.
2.
3.
4.
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Virksomhedskontakten
Intern organisering og servicekæde
Borgerkontakten
Tværgående samarbejde

Indgår de tre servicespor - rekruttering, opkvalificering og uddannelse samt fastholdelse - inden for
hvert af de fire indsatsområder?
Jobcentret skal kunne servicere virksomhederne på
alle tre servicespor. I kan med fordel opstille en matrix
med servicespor og indsatsområder og på den måde
tjekke, om I har alle elementer med i strategien.

MODELLER, METODER OG REDSKABER
til strategiudvikling
Dialogkort og oplæg:

Brug håndbogens dialogkort og oplæg som afsæt for fælles drøftelser om jobcentrets
udviklingsbehov og udviklingsmuligheder.
på star.dk for at finde oplæg og dialogSØG kort.
DIALOGKORT

Udviklingsplaner:

Få inspiration til at udarbejde udviklingsplaner. Læs udviklingsplanerne fra de jobcentre, der deltog i initiativet ’Udvikling af god virksomhedsservice’, og brug dem som
inspiration.

UDVIKLINGSPLANER

SØG

på star.dk for at finde udviklingsplaner.

Model for strategiudvikling:

Strategi og udviklingsplan kan for eksempel udvikles og implementeres med følgende
proces (se næste side 8)
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①
UDVIKLINGSWORKSHOP I
Kortlægning af jeres virksomhedsservice og
udfordringer inden for de fire indsatsområder:
Virksomhedskontakt, internt samarbejde, borgerkontakt og tværgående samarbejde.
Involverede: Hele ledelsesgruppen og nøglemedarbejdere fra alle teams/afdelinger i
jobcentret.

②
UDVIKLINGSWORKSHOP II
Idéudvikling og beslutning om udviklingsinitiativer og konkrete aktiviteter.
Involverede: Hele ledelsesgruppen og eventuelt
nøglemedarbejdere.

③
Udarbejdelse af STRATEGI OG HANDLINGSPLAN/håndbog for udvikling af virksomhedsservice i jobcentret.

④
IMPLEMENTERINGSWORKSHOP
I ved nu, hvad der skal til. På implementeringsworkshoppen arbejdes med, hvordan det
gøres i praksis: Hvordan gennemføres processer for organisationsudvikling og medarbejderinddragelse, og hvordan udvikles konkrete
modeller, metoder og redskaber?

⑤
FORANKRINGSWORKSHOP
Opfølgning. På forankringsworkshoppen følger
ledelsesgruppen op på implementeringsprocessen på tværs af organisationen og planlægger
kommende initiativer.
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INSPIRATIONSCASE

Aarhus: Virksomhedsstrategien er hovedstrategien
Kompetencefokus
Der har været en omfattende og nødvendig kompetenceudvikling for virksomhedskonsulenterne,
fortæller beskæftigelseschefen. For ansætter man
virksomhedskonsulenter, skal de være professionelle. De skal trænes, de skal organiseres, og
lederne skal stå bag det. Der blev holdt mange
oplæg om virksomhedsbesøg: Hvem vælger man
at besøge? Hvordan forbereder man sig? Er man
præsentabel? Har man øje for, at der måske ligger et fleksjob derude, når man går efter at få en
AC’er i job, og får man fleksjobbet med hjem til
kollegaen?

Tre strategiske fokusområder sætter kursen for
jobcentrets virksomhedssamarbejde i Aarhus:
Tættere på virksomhederne, tilgængelighed og
service samt virksomhedsorienterede og kompetente medarbejdere.

”Det er tankevækkende, hvor mange gange man
skal gentage og kompetenceudvikle, for at strategien slår igennem og ejerskab sikres”, siger Vibeke
Jensen og fortsætter: ”Der er både et stort kulturspor og et kompetencespor, der er nødvendige
at dyrke. Vi er slet ikke færdige”.

Startskuddet var flere virksomhedskonsulenter.
Bag investeringen lå en tro på, at den øgede kontakt til virksomhederne og den øgede matchning
mellem virksomheder og borgere bringer ledige
hurtigere ud på arbejdsmarkedet.
Ingen privatpraktiserende ledelse
Jobcenter Aarhus er en stor organisation, og det er
vigtigt, at virksomhedsstrategien i Aarhus dækker
hele organisationen, fastslår beskæftigelseschef
Vibeke Jensen:
”Virksomhedsstrategien i Aarhus Kommune er hovedstrategien, og det betyder også, at ejerskabet
hos driftschefer og afdelingsledere skal være toptunet”.

MERE VIDEN
VIBEKE JENSEN

SØG

på star.dk for at finde interview med beskæftigelseschef Vibeke Jensen og læse om Jobcenter
Aarhus’ strategiske virksomhedssamarbejde.
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INSPIRATIONSCASE

Fredericia: Strategikort sætter kursen for bedre
virksomhedsservice
Jobcentret havde brug for et redskab, der kunne
synliggøre sammenhængen mellem den strategiske, opsøgende virksomhedskontakt og dét at levere en god indsats for de borgere, der har brug
for hjælp fra jobcentret. Fredericia udviklede et
strategikort til at gøre strategiprocessen synlig og
konkret i organisationen.
”Med strategikortet er der skabt et samlet overblik. Strategien for virksomhedsservice og sammenhængen til den kommunale opgave med at levere velfærd til kommunens borgere er blevet klar
og kan formidles i organisationen”.
- Dennis Mølgaard Hansen, Arbejdsmarkeds- og
borgerchef.
Jobcenter Fredericia har, med ledelsen i spidsen,
sat en strategiproces i gang, der skal bidrage til
udvikling af virksomhedsservice i hele organisationen. En arbejdsgruppe af ledere og nøglemedarbejdere på tværs af jobcentret og med arbejdsmarkedschefen i spidsen samledes på en række
workshops. Her analyserede de Fredericias aktuelle virksomhedsservice og identificerede, hvor der
var behov for udviklingstiltag. Målet var, at virksomhedsservice skulle implementeres i alle afdelinger i jobcentret, og at alle skulle tage ejerskab
til at skabe vækst og job i kommunen.

MERE VIDEN
STRATEGIKORT

SØG

på star.dk for at finde Jobcenter Fredericias
strategikort.
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Virksomhedskontakt
Jobcentret har behov for at have en bred, opsøgende kontakt til virksomhederne, der
kan dække både det strategiske niveau og den daglige drift i virksomheden. I dette afsnit får du inspiration til arbejdet med virksomhedskontakt på baggrund af jobcentrenes arbejde i initiativet ’Udvikling af modeller og metoder til god virksomhedsservice’.

Modellen ovenfor har jobcentrets virksomhedskontakt som fokus og giver inspiration til hvilke processer, der kan løfte
virksomhedsservice og hvilke konkrete værktøjer, der kan være brugbare for de medarbejdere, der i deres daglige arbejde skal være tæt på virksomhederne og yde en professionel virksomhedsservice.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Er I tæt på virksomhederne?
Jobcentret skal kontinuerligt følge og vide, hvad
der sker på det lokale arbejdsmarked, og hvad der
rører sig i virksomhederne.
Har I én fælles virksomhedsservice på tværs af
jobcentret?
Det er vigtigt, at virksomhederne oplever én fælles
koordineret virksomhedsservice i kontakten med
jobcentret, og ikke ’hvert team, sin service’. Det
skal være synligt og overskueligt for virksomheden, hvilken service jobcentret samlet kan tilbyde.

Har dine og dine kollegaers medarbejdere de
nødvendige kompetencer?
Medarbejdere med virksomhedskontakt skal agere
professionelt over for virksomheden. Opsøgende
medarbejdere skal kende jobcentrets servicemuligheder og afstemme forventninger med virksomheden. Medarbejdere, der er i kontakt med
virksomheden om konkrete borgere i virksomhedsforløb, skal have et bredt blik for muligheden
for ’merservice’; om der er andre ønsker og behov hos virksomheden, som jobcentret kan hjælpe
med. Medarbejderen skal være klædt på til at tage
opgaver med hjem til kollegaer i jobcentret, der
kan løse dem.
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Bidrager I som jobcenter til, at virksomhederne
får den arbejdskraft, de efterspørger?

Tilpasser I jeres virksomhedsservice til den enkelte virksomhed?

Det er ikke altid, at jobcentret kan levere præcis
den arbejdskraft, virksomhederne ønsker. Derfor
skal jobcentret have blik for andre muligheder
for at understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft:

Jobcentret skal være gearet til et professionelt
samarbejde, der tager udgangspunkt i den konkrete virksomheds behov og ønsker.

Opkvalificering og uddannelse: En del
ledige har brug for opkvalificering eller
uddannelse for at matche virksomhedens
kompetencekrav. Derfor er det vigtigt at
vide, præcist hvad der efterspørges på
virksomheden og indgå i et tæt samarbejde om at levere den opkvalificering
eller uddannelse, der er brug for.
Bred udsøgning: Lav brede udsøgninger
i CV’er og adviser ledige om relevante
stillinger, så de selv søger relevante job.
Substitution og indslusning: Jobcentret
skal have fokus på at afdække om en virksomhed oplever mangel på arbejdskraft
og tale med virksomheden om substitution. Mulighederne for virksomhederne
øges, når virksomhederne kan bruge
ledige, der kun matcher dele af virksomhedernes jobprofiler. Eller hvis de ledige
kan varetage en stilling i fx IGU, løntilskud
eller ansættelse i et mindre timeantal.
Fastholdelse: For at sikre at virksomheden
ikke mister kvalificeret arbejdskraft, er
det vigtigt, at sygemeldte borgere får en
tidlig indsats, der inddrager arbejdsgiveren og understøtter fastholdelse på
arbejdspladsen. Der er gode erfaringer
med at flytte fastholdelsesindsatsen ud på
virksomhederne.
Synliggørelse af jobåbninger: Opfordre
virksomheder til at synliggøre jobåbninger
på Jobnet og andre digitale portaler eller
hjælp virksomheden med at lave en digital
annonce eller jobordre.

Virksomhedens digitale jobcenter
De digitale værktøjer VITAS og Jobnet for
Arbejdsgiver giver virksomheder en digital
indgang til beskæftigelsessystemet til henholdsvis støttet og ordinær beskæftigelse.
Jobnet for Arbejdsgiver: I 2017 relanceres
Jobnet for Arbejdsgivere (JobAg), hvilket
giver virksomheder en ny og forbedret digital indgang til jobcentret i forbindelse med
ordinær beskæftigelse.
Den nye platform reintroducerer den
eksisterede funktionalitet i en optimeret
form med fokus på brugervenlighed - især
en forbedret CV-udsøgning, der muliggør
fritekstsøgning i hele CV’et og rangerer resultater efter bedste match. Som noget nyt
vil platformen indeholde en mulighed for
virksomheder for at afgive digitale jobordrer
til jobcentrene.
VITAS: VITAS giver arbejdsgiverne en digital
indgang til jobcentret i forbindelse med
støttet beskæftigelse. VITAS er en landsdækkende digital platform, der betjener
virksomheder og jobcentre i oprettelsen og
behandlingen af virksomheders anmodninger om at oprette løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser - herunder nytteindsats
samt tilskud til voksenlærlinge og integrationsgrunduddannelsesaftaler (IGU).

MERE VIDEN
VITAS

SØG

på dfdg.dk for at finde flere informationer
om implementering af VITAS og JobAG.
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MODELLER, METODER OG REDSKABER
til virksomhedskontakt
Kontaktstrategi

Lav en kontaktstrategi for hvordan, hvornår, hvor meget og hvilke virksomheder jobcentret vil kontakte, herunder:
En plan eller årshjul, der synliggør målsætninger og bidrager til at prioritere
den opsøgende kontakt for alle medarbejdere.
En plan for forberedelsen til virksomhedskontakt.
En skabelon med faste spørgsmål, som sætter fokus på virksomhedens behov.
En model for arbejdsgange, så viden om virksomhedernes behov bringes med
tilbage til jobcentret.
En både reaktiv og proaktiv kontakt til virksomhederne, der sikrer, at det er let
for virksomhederne at få kontakt med jer, og I jævnligt har kontakt til virksomhederne og løbende kan afstemme samarbejdet.

CRM-system

Brug et CRM-system til registrering af virksomhedskontakten. For at sikre en god implementering af et CRM-system kan I overveje følgende implementeringsgreb:
Udpegning af en tovholder for implementeringsprocessen, der både har fokus
på den interne implementering, brug af systemet og på kontakt til leverandøren i opstartsfasen.
Superbrugere i alle teams.
Fælles undervisning.
Ledelsesopfølgning og klar kommunikation omkring datadisciplin.
Synliggørelse af god praksis og resultater.

STYRK SERVICEKÆDEN

SØG

på star.dk for at læse mere om
CRM-systemer.

Fortsættes på næste side. →
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(MODELLER, METODER OG REDSKABER til virksomhedskontakt - fortsat)

Faktaark eller servicekatalog

Brug faste skabeloner for faktaark eller servicekatalog til virksomhederne, der let og
overskueligt beskriver jobcentrets virksomhedsservice.
FAKTAARK OM VIRKSOMHEDSSERVICE

SØG

på star.dk for at finde faktaark.

Kontaktpersonordning og serviceaftaler

Overvej at gøre brug af en kontaktpersonordning (key account model) og/eller serviceaftaler.
→ Se inspirationscase om partnerskabsaftaler i Slagelse på side 17.

Merservice

Klæd alle medarbejdere på til at kunne yde merservice ved at give alle medarbejdere
en grundlæggende viden om jobcentrets samlede servicetilbud. Brug for eksempel
ugentlig speed-sparing mellem teams, kvartalsmøder, temadage eller faste arbejdsgrupper til at understøtte en bred vidensdeling mellem medarbejdere i alle teams.
Ligeledes kan brugen af et CRM-system understøtte overlevering af viden om virksomhedernes behov i alle teams.

Mere viden:

FASTHOLDELSESINDSATSEN ER
FLYTTET UD PÅ VIRKSOMHEDERNE
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SØG

på star.dk for at læse mere om
fastholdelsesindsats på virksomheder.

INSPIRATIONSCASE

Favrskov: Alle skal kunne yde merservice

Jobcenter Favrskov arbejder med at forbedre virksomhedsservice med udgangspunkt i merservice.
Merservice er opsøgende virksomhedsservice i
virksomheder, som jobcentret allerede har samarbejde med om for eksempel rekruttering eller
opkvalificering af ledige. Merservice tager afsæt
i virksomhedens behov: Hvad kan den konkrete
virksomhed bruge jobcentret til? Er der andet end
det aktuelle samarbejde, som jobcentret kan
hjælpe med? Målet er, at alle konsulenter med
virksomhedskontakt skal kunne yde merservice
over for de virksomheder, de har kontakt med.

Merservice kræver, at konsulenterne kender alle
arbejdsområder i jobcentret. Derfor er der sat fokus på videndeling, sparring og koordinering på
tværs af teams: Der er ugentlig speed-sparring,
hvor konsulenter og teams mødes kort og opdaterer hinanden på, hvad der sker. Der er kvartalsmøder og temadage, hvor temaer og aktuelle spørgsmål debatteres. Der nedsættes arbejdsgrupper på
tværs af teams, der håndterer særlige opgaver (for
eksempel rekruttering til mentornetværk). Sidst
men ikke mindst skal et nyt CRM-system understøtte professionel og effektiv virksomhedskontakt
– og merservice. Alle konsulenter skal orientere
sig i CRM, før de kontakter en virksomhed, så de
har overblik over igangværende aktiviteter og serviceaftaler og er klædt på til en bred dialog med
virksomheden.
Merservice understøttes af en ny kontaktpersonordning, hvor hver jobkonsulent er særligt
ansvarlig for serviceringen af udvalgte virksomheder. Kontaktpersonordningen tilbydes både til
virksomheder, jobcentret allerede har et samarbejde med, og til nye samarbejdsvirksomheder.

”Merservice er helt enkelt, at vi gerne vil gøre noget mere end dét, vi allerede gør, for de virksomheder vi samarbejder med”.
- Rikke Møller Sørensen, Virksomhedskoordinator.
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INSPIRATIONSCASE

Frederikshavn: Nye redskaber - én fælles virksomhedsservice
Til at understøtte den opsøgende virksomhedskontakt har jobcentret i samarbejde med Teknik
og Miljø udviklet en visuel visning af lokale virksomheder i kommunen via en ny webplatform:
Kortinfo.
Kortinfo gør det muligt for konsulenterne at søge
på virksomheder i bestemte brancher, i et bestemt
geografisk område og/eller på samarbejdsvirksomheder, hvor der fx er et samarbejde om
praktik eller på virksomheder, hvor der ikke har
været samarbejde før.

I Jobcenter Frederikshavn har ledelsen strategisk
besluttet, at der skal fokus på samarbejder med
virksomheder, der ikke tidligere har været i kontakt
med jobcentret. De har udarbejdet en drejebog
for kontakten, som virksomhedskonsulenterne anvender som ramme i den indledende samtale med
nye virksomheder. Desuden har de udarbejdet en
informationsfolder om jobcentrets servicepakke.

Kortinfo er præsenteret for medarbejderne og
brugt som udgangspunkt for en dialog om, hvor
mange og hvilke virksomheder jobcentret samarbejder med, og hvor der er potentiale for et nyt
samarbejde. Målet er, at værktøjet med tiden skal
kobles op på VITAS og jobcentrets CRM.
”Medarbejderne er begejstrede. Opgaven med at
opsøge virksomhederne er mere overskuelig, og de
kan nå at besøge flere. Det er også en øjenåbner
i forhold til, hvor mange virksomheder vi ikke har
kontakt med.”
- Sisse Kit Jensen, faglig koordinator.

På kortinfo kan medarbejdere udsøge virksomheder ud fra jobcentrets grad af kontakt til virksomheden, samt ud fra
bestemte brancher. A-B-C eller D angiver forskellige grader af kontakt til virksomheden. C virksomheder (markeret med
sort) er virksomheder jobcentret ikke har kontakt til i øjeblikket. På billedet angiver cirklerne antal og fordelingen af
ABCD virksomheder i området.
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INSPIRATIONSCASE

Slagelse: Partnerskabsaftaler og faste kontaktpersoner sikrer
service med afsæt i virksomhedernes behov
Partnerskabsaftalen
Partnerskabssamarbejdet tog sin begyndelse ved
en virksomhedskonference i 2007, hvor virksomhederne og jobcentret delte inspiration og ønsker
til et tættere, gensidigt forpligtende samarbejde.
Partnerskabsaftalen er bygget op omkring syv
punkter, som virksomheden kan vælge at indgå
aftale om:

I Jobcenter Slagelse servicerer virksomhedsservice
blandt andet ca. 360 virksomheder, som har en
partnerskabsaftale. Opgaven løses af otte virksomhedskonsulenter, der som udgangspunkt ikke har
borgerkontakt, men som samarbejder tæt sammen med job- og arbejdsmarkedskonsulenter m.fl.
fra de øvrige teams i jobcentret. Virksomhedsservice sikrer, at virksomhedernes behov er omdrejningspunktet for partnerskabssamarbejdet.
Virksomhedsservice har også et partnerskabssekretariat, der understøtter virksomhedskonsulenterne og de administrative og formidlingsmæssige opgaver m.m.
Fast kontaktperson
Virksomheder med en partnerskabsaftale har en
fast kontaktperson i jobcentret. Tilsvarende har
jobcentret en fast kontaktperson i virksomheden.
Det vigtige i at have faste kontaktpersoner er, at
der arbejdes med én indgang til jobcentret samtidig med, at virksomheden også har en koordineret
tilgang til partnerskabssamarbejdet.

Deltagelse i partnerskabsnetværket
Sundhedsfremme og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere
Rekruttering af nye medarbejdere
Opkvalificering og afklaring af ledige
Opkvalificering af virksomhedens medarbejdere
Deltagelse og rekruttering ved messer og
events
Andet – En særlig indsats.
Partnerskabsvirksomheder får blandt andet et årligt opfølgningsbesøg, hvor partnerskabssamarbejdet kvalificeres. Herudover foretages digitale spørgeskemaundersøgelser og tilfredshedsmåling.
Partnerskabskonceptet har sin egen website, hvor
virksomheder kan orientere sig. Konceptet har
også sin egen administrative platform (Partnership
Administration System - PAS), hvor virksomhederne, som forsøg, kan logge ind og se, hvad der er
aftalt, og hvilke faste pladser (virksomhedspraktik
og ansættelse med løntilskud) virksomheden stiller til rådighed. De kan også udskrive en rapport
over, hvem de har haft i virksomhedspraktik eller
ansættelse med løntilskud, formålet med forløbene og resultaterne.
Virksomheden kan på den måde dokumentere deres sociale ansvar, når de eksempelvis byder på et
offentligt udbud. Samtidig kan de øvrige medarbejdere i jobcentret logge ind og se, hvilke aftaler der er indgået med den pågældende virksomhed.
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Internt samarbejde
Jobcentrets interne samarbejdskæde er afgørende for at skabe gode match mellem
ledige og virksomheder. Medarbejdere med borgervendte opgaver, skal også have
virksomhederne i tankerne, og omvendt. I dette afsnit får du inspiration til arbejdet
med internt samarbejde i jobcentret på baggrund af jobcentrenes arbejde i initiativet
’Udvikling af modeller og metoder til god virksomhedsservice’.

Modellen ovenfor har jobcentrets interne samarbejde som fokus og giver inspiration til hvilke processer, der kan styrke
den interne samarbejdskæde og hvilke konkrete værktøjer, der kan være brugbare til at kvalificere det interne samarbejde om god virksomhedsservice.
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Har I fælles fokus på jobskabelse og virksomhedsservice i hele jobcentret?

Er I opmærksomme på at gennemføre fælles processer for medarbejderne?

Jobcentret har to fokusområder: Virksomhederne
og borgerne. Det er afgørende for at levere god
service på de to områder, at de ikke lever hver deres liv. Videndeling mellem de to områder er vigtigt
for at skabe en sammenhængende virksomhedsservice. Videndeling kan ske gennem forskellige
dialogfora, hvor både medarbejdere med borgerkontakt og medarbejdere med virksomhedskontakt mødes.

I udviklingen af en helhedsorienteret tænkning er
gennemførelsen af fælles processer på tværs af
funktioner og afdelinger afgørende for udviklingen
af en stærk tværgående samarbejdskultur omkring
virksomhedsservice.

Har I fælles fokus på at skabe gode match mellem ledige og virksomheder?
Medarbejdere med borgerkontakt skal have kendskab til, hvad der udgør et godt CV, og vide hvad
der efterspørges i virksomhederne, så de kan vejlede de ledige om, hvordan de synliggør deres
kompetencer i Jobnet CV’et. De lediges erfaringer
og kompetencer skal være synlige for de medarbejdere, der har kontakt til virksomhederne, så
de let kan foretage udsøgninger ud fra virksomhedernes efterspørgsel.

Har I fælles modeller, metoder og redskaber, der
understøtter det interne samarbejde?
Udviklingen af fælles modeller, metoder og redskaber har stor betydning i det daglige arbejde
med virksomhedsservice. Det handler for eksempel om at bruge et CRM-system, der skaber en fælles bevidsthed og informationsgrundlag i kontakten med virksomhederne.
Arbejder I med fælles mål på tværs af afdelinger
og teams?
Mange afdelinger arbejder med individuelle mål
for et bestemt område. Derfor kan der med fordel
arbejdes med fælles mål for virksomhedsservice
på tværs af afdelinger. Ledere og medarbejdere får
dermed fokus på at bidrage til, at de fælles mål for
hele jobcentret nås.
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MODELLER, METODER OG REDSKABER
til et styrket internt samarbejde
Fælles mål

Opsæt fælles mål for virksomhedsservice på tværs af organisationen, der giver fælles
ansvar for gode match, og som alle medarbejderne kan se sig selv i.

Temadage

Afhold fælles temadage om virksomhedsservice på tværs af teams for både medarbejdere med virksomheds- og borgerkontakt.

Tavlemøder og ’speed-dating’

Lav korte opdateringsmøder mellem virksomheds- og jobkonsulenter.

Synliggørelse af virksomhedernes efterspørgsel

Læg alle jobordrer elektronisk eller brug en opslagstavle med aktuelle jobordrer og
jobopslag.

Arbejdsgangsbeskrivelser for det gode match

Lav arbejdsgangsbeskrivelser, der skaber klart ansvar og rollefordeling i forhold til:
Hvem afklarer det nærmere indhold i stillingen med virksomheden?
Hvem udsøger ledige, når der er en jobordre?
Hvem kontakter de ledige og sender eventuelt CV’er til virksomheden?
Hvem følger op på, om virksomheden ansætter den arbejdskraft, der formidles?

Arbejdsgangsbeskrivelser for jobrettet opkvalificering og uddannelse
Lav arbejdsgangsbeskrivelser, der skaber klart ansvar og rollefordeling i forhold til:
Hvem afklarer behov og forventningsafstemning hos virksomhederne for opkvalificeringsforløb?
Hvem udsøger de ledige til opkvalificeringsforløb?
Hvem vejleder og fastholder de ledige i forløbet?

Arbejdsgangsbeskrivelser for en virksomhedsrettet fastholdelsesindsats
Lav arbejdsgangsbeskrivelser, der skaber klart ansvar og rollefordeling i forhold til:
Hvem har kontakten til borgeren?
Hvem har kontakten til arbejdsgiver om muligheder for hjælp til fastholdelse?
Hvordan sikres, at arbejdsgiver inddrages i forløbet tidligt? Evt. ved første møde
på arbejdspladsen.

Mere viden:
STYRK SERVICEKÆDEN
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SØG

på star.dk for at læse mere om,
hvordan det interne samarbejde kan
styrkes

INSPIRATIONSCASE

Holstebro: Effektivt samarbejde i hverdagen
Virksomhedskonsulenterne er brancheorganiserede, så hver virksomhedskonsulent har bestemte
brancher som ansvarsområde. Samme organisering er ført igennem i alle jobcentrets borgerteams,
hvor der er udpeget kontaktpersoner med ansvar
for bestemte brancher.
Når jobcentret får en opgave fra en virksomhed for eksempel en jobordre eller et ønske om praktik
- overleveres opgaven til den relevante kontaktperson i jobcentrets borgerteam, som har ansvar
for, at opgaven delegeres og løses i borgerteamet.
Den jobkonsulent, der får opgaven, har ansvar for
at kontakte virksomheden inden for to arbejdsdage for nærmere aftale. Dermed er der skabt en
klar og stærk samarbejdskæde.
I Holstebro er et af værktøjerne til at sikre et effektivt internt samarbejde en let tilgængelig oversigt
over interne kontaktpersoner i forhold til indsatsområder. Jobcenter Holstebro er organiseret med
et virksomhedsserviceteam med fire virksomhedskonsulenter, der udelukkende varetager virksomhedsvendte opgaver og servicerer lokale virksomheder samt otte teams, der varetager indsatsen
for forskellige målgrupper af borgere (forsikrede
ledige, jobparate voksne kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate voksne kontanthjælpsmodtagere etc.).
Både virksomhedskonsulenter og jobkonsulenter
fra borgergrupperne har virksomhedskontakt, så
organiseringen forhindrer ikke jobkonsulenter for
borgergrupperne i at skabe job og tilgå virksomheder, når de udplacerer en borger.

En branchematrix fungerer som et let og overskueligt værktøj, der sikrer, at alle hurtigt kan finde den
rette interne kontaktperson, når en opgave skal løses (se matrixen på side 22 →).
Virksomhedskonsulenterne fra virksomhedsservice og jobkonsulenter fra jobcentrets borgerteams afholder ugentlige branchegruppemøder.
Deltagerne skal sikre, at ’det fælles bord’ får viden
fra de enkelte afdelinger, og at egen afdeling får
viden fra branchegruppemøderne. Det er vigtigt,
at jobkonsulenterne også sikrer, at rådgiverne i
jobcentret får den samme viden. Møderne fremmer dialog, samarbejde og indsats på tværs af alle
afdelinger - og resultatskabelse. Det understøttes
desuden af, at konsulenter fra virksomhedsservice
kommer på jævnlige besøg på teammøder i de forskellige borgerteams. De fortæller om, hvad der
sker i virksomhederne, og om hvad de ser af muligheder for borgerne på det lokale arbejdsmarked.
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EKSEMPEL PÅ BRANCHEMATRIX

Branchegrupper

Akademisk
arbejde

Bygge og anlæg

Hotel,
restauration,
køkken
og kantine

Forsikrede

Anders

Bente

Søren

Jobparate
voksne
kontanthjælp

Torben

Borgertyper

Aktivitetsparate
voksne
kontanthjælp

Ressourceforløb
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Industriel
produktion

Henriette

INSPIRATIONSCASE

Varde: Bedre videndeling
Der er stort fokus på, at virksomhedsserviceteamets opsøgende arbejde integreres i jobcentrets øvrige arbejde og er med til at øge virksomhedsservicetænkning. Den viden og de opgaver,
det opsøgende team får med hjem fra virksomhedsbesøg, skal deles og bruges i hele organisationen.
En række tiltag er taget for at sikre videndeling og
internt samarbejde om jobskabelse og virksomhedsservice:
Ledermøder: Virksomhedsservice drøftes på
alle ledermøder i jobcentret og er et fast
dagsordenspunkt.

Virksomhedsservice i Jobcenter Varde har taget
udgangspunkt i en ny organisering i jobcentret. Et
nyt virksomhedsserviceteam har fået ansvar for
en - for Jobcenter Varde - ny opsøgende virksomhedskontakt med udgangspunkt i virksomhedernes behov.
Det nye virksomhedsserviceteam er ikke blot opsøgende i forhold til virksomhederne, men teamet
står også som tovholder for de interne processer,
der skal sikre sammenhængskraften i den brede
virksomhedsservice. Ligeledes har teamet det primære ansvar for det tværgående virksomhedsrettede samarbejde og koordineringen af markedsføringsdelen i Jobcenter Varde.
Teamet står således på fire ben:
Det opsøgende virksomhedsrettede arbejde
Tværgående samarbejde
Interne processer til forankring af den brede
virksomhedsrettede indsats
Markedsføringen af Jobcenter Varde.
Medarbejdere med borgerkontakt varetager virksomhedskontakten omkring konkrete borgere i
virksomhedsforløb.

Virksomhedsservice på teammøder: De
opsøgende virksomhedskonsulenter inviteres
med til teammøder i alle afdelinger i jobcentret, hvor de informerer kollegaer med
primært borgerkontakt om det lokale arbejdsmarked, herunder hvilke virksomheder der
rekrutterer i øjeblikket. Målet er, at alle
medarbejdere bliver klædt på til at rådgive
ledige om aktuelle muligheder på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at vide, fx hvornår
turistindustrien mangler medarbejdere, og
hvornår og hvilke butikker ansætter til julehandlen. Ligeledes er der fokus på, at jobcentret skal servicere virksomhederne og ikke
kun sikre, at ledige kommer i arbejde.
Åbne cafémøder: Udover deltagelse i teammøder i jobcentret holder en opsøgende
virksomhedskonsulent fra virksomhedsserviceteamet åbne cafémøder, hvor alle
medarbejdere i jobcentret kan komme og få
sparring og drøfte anvendelsen af jobcentrets
CRM-system. Team- og cafémøderne er en
stor succes og fortsætter. Fremadrettet vil
formidling af jobcentrets virksomhedsservice
blive forankret i virksomhedsserviceteamet.
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Borgerkontakt
Ledige borgere har brug for viden om det lokale arbejdsmarked. Både når deres kompetencer matcher virksomheders behov, og de kan søge lige mod job. Men også når de
ledige borgere har behov for opkvalificering eller uddannelse mod områder med gode
jobmuligheder. Borgerkontakten skal være jobrettet og empowermentorienteret, så
de lediges kompetencer og erfaringer synliggøres i gode CV’er, og ledige klædes på
til selv at finde relevante virksomheder, hvor deres kompetencer og erfaringer kan
bruges. I dette afsnit får du inspiration til arbejdet med borgerkontakt på baggrund af
jobcentrenes arbejde i initiativet ’Udvikling af modeller og metoder til god virksomhedsservice’.

Modellen ovenfor har jobcentrets borgerkontakt som fokus og giver inspiration til hvilke processer, der kan løfte og
kvalificere borgerkontakten og hvilke konkrete værktøjer, der kan være brugbare for de medarbejdere, der i deres daglige arbejde skal have en jobrettet kontakt til borgerne, og som dermed bidrager til god virksomhedsservice.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Får alle ledige konkret og brugbar viden om arbejdsmarkedet, og om hvordan de kan komme
i job?

Rådgives ledige i de jobrettede samtaler godt
nok om, hvordan de kan opkvalificere sig, hvis de
mangler kompetencer?

Afsættet for borgerkontakten i de jobrettede samtaler skal være kendskab til jobåbninger, forventninger og krav til ansøgere og kendskab til virksomheder, der oplever mangel på arbejdskraft.
Det skal bruges til at vejlede ledige i, hvordan den
enkelte sikrer sig at komme i betragtning.

Ledige, hvis kompetencer ikke matcher virksomhedernes ønsker og behov, skal have viden om
jobrettede opkvalificerings- eller uddannelsesmuligheder; både i virksomhederne og via efteruddannelsessystemet.
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Det er vigtigt, at sagsbehandleren har viden om,
hvilke opkvalificerings- og uddannelsesmuligheder
der findes i forhold til de forskellige målgrupper, så
de hurtigt kan bringe det i spil, hvor det er relevant
for den enkelte ledige.
Får ledige hjælp til at bruge det digitale jobcenter?
Viden om arbejdsmarkedet og jobsøgning skal
være lettilgængeligt i det digitale møde. Den ledige skal guides i hjælp til selvhjælp med selvbooking, vejledning i hvordan de selv kan søge job,
praktik m.v.
Synliggøres de lediges kompetencer godt nok?
Jobnet CV’et er et afgørende redskab til udsøgning
og match. Derfor skal ledige rådgives og oplyses
om vigtigheden af at have et fyldestgørende og opdateret Jobnet CV allerede ved første møde.

Er der sammenhæng mellem jobønsker og
kompetencer?
Du og dine lederkollegaer bør være opmærksomme på, at der er sammenhæng mellem oplysninger
i CV’et og jobønsker, den lediges kompetencer, og
hvad den ledige angiver som jobønsker (”jeg søger job som”). Den ledige skal kunne varetage de
angivne job, og den ledige skal søge alle de job,
vedkommende har kompetencer til.
Er der en fælles CV praksis?
Det er vigtigt, at der er en god fælles CV praksis på
tværs af afdelinger samt et godt samarbejde med
a-kasserne om at sikre kvalitet i CV’er. Jobnet CV’et
bliver i dag brugt til flere målgrupper af ledige. Det
kan kræve opkvalificering af medarbejdere, der
ikke tidligere har vejledt ledige i brug af CV’et.
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MODELLER, METODER OG REDSKABER
til en virksomhedsrettet borgerkontakt
Håndbog i jobrettede samtaler

Brug STARs håndbog i jobrettede samtaler til inspiration til den virksomhedsrettede
borgerkontakt.

Joblog

Brug Jobloggen på Jobnet til at understøtte dialogen om jobsøgning med de ledige.

Joblister

Lav joblister der viser aktuelle ledige stillinger og synliggør dem; et enkelt redskab der
kan bruges til inspiration i samtalen med borgere og som motivationsfaktor.

Arbejdsmarkedsbalancen

Brug arbejdsmarkedsbalancen.dk til at få overblik over jobmuligheder og inden for hvilke stillingsbetegnelser, der aktuelt er gode og dårligere jobmuligheder.

ABC jobstrategi

Brug ABC jobstrategi som et redskab, der kan hjælpe med at afklare den lediges jobretning samt motivere den ledige til at overveje nye brancher og jobfunktioner.

SØG

ABC JOBSTRATEGI

på star.dk for at finde værktøjet til ABC jobstrategi og
håndbog i jobrettede samtaler.

Jobklubber til ledige

Tilbyd jobklubber og workshops i jobsøgning til forskellige målgrupper af ledige; også
målgrupper, der ikke er jobparate, men kan arbejde få timer om ugen i småjobs.

Temadage for medarbejdere med borgerkontakt

Gennemfør workshops for medarbejdere med borgerkontakt om det gode CV for at
sikre en god og ens CV-praksis i jobcentret.

ANBEFALINGER TIL DET GODE CV

SØG

på star.dk for at læse
anbefalinger til CV.

CV-skabeloner: Se side 27 for brug af CV-skabeloner som redskab →

Mere viden:
VÆRKTØJER TIL
BESKÆFTIGELSESREFORMEN

CV FOR JOBKONSULENTER
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SØG

på star.dk for at læse mere om opkvalificerings- og uddannelsesmuligheder for dagpengemodtagere
og håndbog i jobrettede samtaler.

SØG

på dfdg.dk for at læse mere om den
nye og forbedrede CV-udsøgning for
jobkonsulenter.

INSPIRATIONSCASE

Rudersdal: Nemme CV-skabeloner supplerer Jobnet CV’et
CV-skabelonerne hænger som inspirationseksempler på væggen, synlige for de ledige der kommer
i jobcaféen. Ved hver CV-skabelon er der kopier i
A4, som de ledige kan tage med sig. Skabelonerne
findes også elektronisk, så ledige umiddelbart kan
udfylde dem, printe deres CV ud og tage det med
ud, når de opsøger virksomheder og går i dialog
om job- eller praktikmuligheder.
CV-skabelonerne suppleres af nemme guides til
borgerne om, hvordan de finder relevante virksomheder via Jobnet og andre jobportaler, og hvordan
de kan kontakte virksomheder og komme i dialog
om jobmuligheder. På den måde mødes borgerne
empowermentorienteret med ’hjælp til selvhjælp’.
I Jobcenter Rudersdal har man lavet en række forskellige brugervenlige CV-skabeloner som hjælp til
borgere, der har svært ved selv at lave deres CV; fx
borgere der ikke er vant til eller gode til at bruge
en PC. Det er en nem måde at hjælpe borgere med
at få lavet et godt jobsøgnings-CV på.
”Vi har borgere, der igennem flere år ikke har fået
lavet et ordentligt jobsøgnings-CV - og som pludselig kan. Det er meget motiverende for borgerne,
og de kan bruge CV’et i deres egen opsøgende virksomhedskontakt.”
- Bjørn Ensing, virksomhedskonsulent.

Billede:

Det er centralt i borgerkontakten at hjælpe borgerne hurtigt i gang med konkret kontakt af virksomheder og større aktiv jobsøgning. Rudersdal
Rekruttering arbejder som en fast del af den første
samtale med borgeren med udarbejdelse/opdatering af Jobnet CV’et, brug af joblog mv.

MERE VIDEN
RUDERSDAL CV-SKABELONER

SØG

på star.dk for at se Jobcenter Rudersdals
CV-skabeloner.

x
colourbo
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INSPIRATIONSCASE

Frederikshavn: Guide til det gode CV
Uddannelse
Kvalifikationer (faglige, personlige og
certifikater).
Det er vigtigt, at borgeren anvender alle felterne,
herunder ’Job som borgeren søger med erfaring’
og ’Job som borgeren søger uden erfaring’, korrekt. Ligeledes er det vigtigt, at borgeren udfylder
felterne ’Sprog’, ’Kørekort’, ’Ansættelsesvilkår’ og
’Bopælskommune’, da både Jobcentret og arbejdsgivere ofte udsøger kandidater på disse kategorier.

Ikke alle medarbejdere i Frederikshavn med borgervendte opgaver har erfaring med og viden om,
hvad et godt Jobnet CV er. Især medarbejdere, der
arbejder med målgrupper, hvor det er nyt at arbejde med Jobnet CV’et, kan have brug for mere
viden om Jobnet CV’et, og hvordan det bruges til
udsøgning og match – så de kan vejlede borgeren
bedre.
Gode CV’er er nøglen til at kunne matche borgernes kompetencer og erfaringer med virksomhedernes konkrete behov.
I Frederikshavn har man derfor lavet følgende
guide til det gode CV, som er tilgængelig i jobcentrets fagsystem. Guiden er formidlet til alle medarbejdere for at understøtte en god og ens CV-praksis på tværs af teams og målgrupper:
Et godt CV til udsøgning
Når jobcentret og arbejdsgivere udsøger kandidater, sker det oftest på baggrund af en kombination
af:
Stillingsbetegnelse/erhverv
Erhvervserfaring (antal år inden for
erhvervet)
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Alle faktuelle oplysninger skal være udfyldt korrekt, og informationerne skal være fyldestgørende
og opdaterede. Det er vigtigt, at der ikke er ’huller’
i den lediges CV, og at kompetencer og erfaring erhvervet gennem virksomhedspraktik og løntilskud
fremgår af CV’et.
Den faglige profil skal indeholde en beskrivelse af
personen som medarbejder. Hvis fritidsinteresser
beskrives, skal det være til sidst. Det er vigtigt, at
beskrivelsen er opdateret.
I Jobcenter Frederikshavn opfordres borgeren til
at have deres kontaktoplysninger synlige.
Det sender det bedste signal, at arbejdsgivere kan
få fat i borgeren.
Vejen til et godt CV
1. Læs CV’et før samtalen og informer i samtalen
den ledige om, hvordan jobcentret og virksomhederne bruger CV’et til udsøgning.
2. Tjek CV’et sammen med borgeren.
3. Vær opmærksom på, at Jobnet CV’et er et
brutto CV, der bruges til udsøgning. Når borgeren skal søge et konkret job, skal CV’et ofte
målrettes jobbet.

Tværgående samarbejde
For at kunne levere en god service bør jobcentret have et godt tværgående samarbejde med andre jobcentre, uddannelsesaktører, a-kasser, virksomheder samt erhvervsog branchenetværk. I dette afsnit får du inspiration til arbejdet med det tværgående
samarbejde på baggrund af jobcentrenes arbejde i initiativet ’Udvikling af modeller
og metoder til god virksomhedsservice’.

Modellen ovenfor har jobcentrets tværgående samarbejde som fokus og giver inspiration til hvilke processer, der kan
løfte det tværgående samarbejde og hvilke konkrete værktøjer, der kan være brugbare for de ledere og medarbejdere,
der i deres daglige arbejde skal udvikle og vedligeholde et tværgående samarbejde, der bidrager til god virksomhedsservice.

”Virksomhederne skal have den arbejdskraft, de efterspørger, i det omfang det overhovedet kan lade sig gøre. Det er ikke vigtigt, at det er jobcentret, der leverer den –
det kan lige så godt være en samarbejdspartner.”
- Jobcenterchef i Frederikshavn, Mette Krog Dalsgaard.
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Har I som jobcenter et tilstrækkeligt godt og
bredt tværgående samarbejde?

Er jobcentrets tværgående samarbejde forankret
på flere niveauer?

Jobcentret kan ikke yde en god virksomhedsservice alene. Der er behov for et bredt, tværgående
samarbejde, der omfatter:

Jobcentrets forskellige former for tværgående
samarbejde bør både udvikles og vedligeholdes på
strategisk niveau via tværgående samarbejdsfora
og på udførende niveau via netværk mellem de
medarbejdere, der skal samarbejde i praksis. Der
skal kort sagt være mange trædesten i det tværgående samarbejde.

Samarbejde med andre jobcentre om
rekruttering, fælles opkvalificerings- og
uddannelsesforløb, samt tværkommunale
fastholdelsesindsatser.
Samarbejde med a-kasser om rekruttering
(som minimum sikring af gode CV’er), om
opkvalificering og uddannelse og om at
sikre, at ledige står til rådighed.
Samarbejde med uddannelsesaktører,
både VEU og lokale uddannelsessteder.
VEU har virksomhedskonsulenter, der har
en specialiseret kontakt med virksomhederne omkring opkvalificering og uddannelse målrettet virksomhedernes behov. Her kan I med fordel arbejde med
videndeling og en koordineret indsats.
Samarbejde med virksomheder samt
branche- og erhvervsnetværk. Gennem
kontakt til virksomhederne, og særligt
deres branchenetværk, kan virksomhedskonsulenterne få vigtig viden om det
aktuelle arbejdsmarked og virksomhedernes behov. Som virksomhedskonsulent kan deltagelse i et branchenetværksmøde være en god informationskanal ud til virksomhederne omkring jobcentrets tilbud og service.
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Samarbejde med andre dele af kommunen, for eksempel kommunens erhvervsservice og Teknik- og Miljø. Virksomhederne har kontakt til mange dele af kommunen, og når de oplever, at der arbejdes
med en koordineret indsats, fremstår hele
kommunen som en professionel samarbejdspartner.

Giver jeres samarbejde med andre jobcentre,
a-kasser og uddannelsesaktører virksomhederne
oplevelsen af en koordineret service?
For at give virksomheden oplevelsen af at det er
enkelt og effektivt at samarbejde med jobcentret
og jobcentrets samarbejdspartnere, bør jeres samarbejde og indsats koordineres.
Sikrer jeres tværgående samarbejde jobrettet
opkvalificering af ledige?
Jobcentret bør udvikle målrettede opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomheder og uddannelsesaktører, hvorfor medarbejdere i jobcentret skal have kendskab til samarbejdspartnere i
voksen- og erhvervsuddannelsessystemet.
Samarbejder I tidligt og godt med virksomheder
om fastholdelse?
Inddrag tidligst muligt – gerne allerede fra den første samtale – sygemeldtes arbejdsgiver. Læg fastholdelsesindsatsen ud på virksomhederne i størst
muligt omfang.

MODELLER, METODER OG REDSKABER
til tværgående samarbejde
Branchemodeller

Lav et samarbejde med efterfølgende jobgaranti med virksomheder og uddannelsesinstitutioner om opkvalificering og rekruttering af ledige med udgangspunkt i vækstbrancher med gode jobmuligheder.
→ Se inspirationscase om branchemodeller i Fredericia på side 33.

Skræddersyede uddannelsesforløb på tværs af kommuner

Lav forløb målrettet brancher med mangel på kvalificeret arbejdskraft og virksomhedernes aktuele efterspørgsel. Det kan for eksempel være opkvalificering med korte
kurser for ufaglærte ledige. Forløbene kan med fordel organiseres med deltagelse
af ledige fra flere kommuner for at sikre virksomhederne de bedste kandidater til et
opkvalificeringsforløb.
→ Se inspirationscase herom fra Hovedstadens Rekrutteringsservice på side 34.

Rekrutteringssamarbejde med fælles servicetilbud

Organiser faste rekrutteringsfællesskaber på tværs af kommuner, da de kan være med
til at sikre, at virksomhederne får tilbudt de bedste kandidater inden for et bredere
geografisk område. Brug Jobservice Danmark og se STARs vejledning om tværkommunalt samarbejde for inspiration.
→ Læs mere om Jobservice Danmark i infoboksen på side 32.

Mere viden:
VEJLEDNING I TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE

SØG

på star.dk for at læse mere om tværkommunalt samarbejde.

31

JOBSERVICE DANMARK
Jobservice Danmark giver virksomheder én indgang til beskæftigelsessystemet og drives af de tre
regionale arbejdsmarkedskontorer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I kan som
jobcenter bruge Jobservice Danmark som et supplement til jeres virksomhedsindsats, når virksomheder har behov for større rekrutteringsopgaver, eller store virksomheder har behov for en koordineret service på tværs af flere kommuner. Konkret kan I, som en del af jobcentrenes palet af virksomhedsservice, tilbyde virksomheder en jobserviceaftale eller integrationsaftale i samarbejde med
Jobservice Danmark.
Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre, og virksomheder
kan få hjælp til rekruttering af ledige her og nu, mulighed for at indgå en jobservice- eller integrationsaftale samt samarbejde om virksomhedspartnerskabet Sammen om integration og om integrationsgrunddannelsen (IGU). Jobservice Danmark samarbejder også med Workindenmark, a-kasser og
uddannelsesinstitutioner for at sikre virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

MERE VIDEN
JOBSERVICE DANMARK

SØG

på star.dk for at læse mere om Jobservice
Danmark. Søg på sammenomintegration.dk for
mere viden om virksomhedspartnerskabet ”Sammen om integration”.
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INSPIRATIONSCASE

INSPIRATIONSCASE

Jobcenter Aarhus og Teknik og
Miljø i Aarhus Kommune på
fælles virksomhedsbesøg

Branchemodellen i Jobcenter
Fredericia

I Jobcenter Aarhus har man oprettet Jobcenter
Erhverv; et team i afdelingen for virksomhedsservice, som arbejder uden borgerkontakt og med udgangspunkt i erhvervsvinklen.

Jobcentret har i 2016 systematisk arbejdet med
udvikling af en samarbejdsmodel om kompetenceudvikling af ledige til serviceområdet. Udviklingen
er sket med udgangspunkt i erfaringerne fra et lignende initiativ inden for lager og logistik.

Medarbejderne i Jobcenter Erhverv tager bl.a. på
virksomhedsbesøg sammen med medarbejdere i
Aarhus Kommunes erhvervsservice samt medarbejdere fra Teknik og Miljø, hvor de har fokus på
afdækning af vækstbarrierer og konkret potentiale i virksomhederne. Byrådspolitikere, som ønsker
det, kan deltage på besøgene, da medarbejdernes
mødekalendere lægges frem, så politikerne kan
booke sig med ind på specifikke besøg.
Jobcenter Erhverv er et supplement til øvrige virksomhedsrettede aktiviteter, som skal bidrage til
erhvervs- og vækstfremme i kommunen bl.a. via
indsamling og deling af viden om arbejdsmarkedet
og ved konkrete målsætninger for virksomhedskontakter og for match mellem virksomheder og
ledige.

Jobcentret har sammen med mere end 10 virksomheder samt en lokal uddannelsesinstitution igangsat et nyt initiativ på rengøringsområdet, hvor hold
af 10-15 ledige opkvalificeres til at arbejde inden
for servicebranchen. Der er jobgaranti til de ledige,
der gennemfører forløbet, og jobcentret oplever,
at de ledige er mere motiverede for uddannelse,
når der er job i den anden ende.
Det konkrete opkvalificeringsforløb er designet
sammen med virksomhederne. Branchemodellens
succes er en kombination af, at bærende kræfter
inden for branchen og virksomhederne har talt for
branchemodellen, og at ledelsen i jobcentret har
fuldt fokus på initiativet.
Der er udpeget en række nøglemedarbejdere, der
har til opgave at udvikle de konkrete branchemodeller (opnå branchekendskab, opsøge og indgå i samarbejde med virksomheder, uddannelsesaktører mv.).
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Hovedstadens Rekrutteringsservice uddanner ledige til bygge- og
anlægsbranchens behov
Et eksempel: I foråret 2016 gav flere entreprenørvirksomheder i hovedstadsområdet udtryk for, at
de manglede arbejdskraft bl.a. til betjening af mindre gravemaskiner på byggepladserne. Derfor indkøbte Hovedstadens Rekrutteringsservice et forløb
i maskinføring på Roskilde Tekniske Skole. Jobcentrene i rekrutteringssamarbejdet fandt kandidater
blandt relevante og motiverede ledige i tæt samarbejde med bl.a. 3F’s a-kasse.
Inden kursusopstart blev flere kandidater inviteret
til samtale hos en af entreprenørvirksomhederne.
Hvis der var et godt match, kom den ledige i 1-uges
snusepraktik i virksomheden. Efter kurset blev alle
13 tilbudt ordinært job, og to måneder efter kurset
var 12 af dem fortsat i arbejde.
Hovedstadskommunerne er i regi af Hovedstadens
Rekrutteringsservice gået sammen med Dansk
Byggeri og 3F om at udvikle en model for opkvalificering til virksomhedernes behov. Bygge- og
anlægsbranchen melder om stigende mangel på
kvalificeret arbejdskraft, og ofte er de nødt til at
finde medarbejdere i udlandet. Samtidigt er der
mange ufaglærte ledige, som med et kort kursus
kan opfylde virksomhedernes behov. Derfor har
Hovedstadens Rekrutteringsservice igangsat en
indsats med fokus på opkvalificering på tværs af
kommunegrænserne og med udgangspunkt i virksomhedernes arbejdskraftbehov.
På baggrund af viden om virksomhedernes kompetencebehov indkøber kommunerne ét fælles
AMU-kursus for ledige og laver en håndholdt 1:1
matchning af kursisterne med virksomheder efter
kurset.
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Det afgørende for gode effekter er tidlig inddragelse af virksomhederne, tværkommunal koordinering og tæt samarbejde mellem jobcentre, uddannelsesinstitutioner og a-kasser.

Om HRS
Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS)
er et samarbejde mellem 19 kommuner i
hovedstadsregionen, som har til formål at
rekruttere ledige til virksomheder og afsøge nye muligheder for at opkvalificere ledige, så de matcher virksomhedernes behov.
Samarbejdspartnere er a-kasser, 3F, Dansk
Byggeri, erhvervsskoler og virksomheder.

Find håndbogens redskaber på star.dk
Indsatser og ordninger → Virksomhedsservice og rekruttering →
Inspiration til virksomhedsservice

Kontaktinfo:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A · 2300 København S.
Telefon: 72 14 20 00 · E-mail: star@star.dk
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