
BOOK SELV

din samtale på jobnet.dk

Find en tid, der passer DIG !



Booking af møde i Jobcentret !
Vil du selv bestemme, hvornår du skal til samtale i dit 
jobcenter ?
Gå ind på Min Side på Jobnet.dk og book din egen samtale.

Sådan booker du selv:

  
Du lokker ind på Min side og vælger Mine aftaler i menuen til 
venstre og derefter Mine møder. 
 
Klik på Book et møde. 
 
Nu kommer der 5 punkter, som du tager punkt for punkt: 
 

1. Markér hvilken type møde du ønsker og klik på Fortsæt. 
2. Marker din kontaktperson og klip på Fortsæt. 
3. Vælg den dato og derefter det tidspunkt, som passer dig 

bedst blandt de ledige tider, ved at sætte flueben i det 
grønne tidspunkt. Klik på OK og dernæst på Fortsæt. 

4. Klik på Jeg har læst mine rettigheder og pligter, når 
du har læst informationen. 

5. Klik på Bekræft. 
 
Vær opmærksom på, at mødetiden ikke er booket, før du 
har klikket på Book mødet. 
 
Efter du har bekræftet dit møde, modtager du en kvittering på 
det møde du lige har booket. 
Hvis du er tilmeldt huskeservice på Jobnet.dk, modtager du 
også en kvittering pr. mail. 
 



Ombooking

Senest 8 dage FØR et booket møde er det muligt at ændre 
dag og tidspunkt.
Under Mine Møder kan du se det / de møde(r), du har 
booket.

Kontaktpersoner
 v/mindre end 30 ugers ledighed:

□ Lena Gormsen
□ Merete Lysberg
□ Gunhild Andreasen
□ Ole Fausa Backe
□ Lone Falbe-Hansen

 v/mere end 30 ugers ledighed:
□ Eva Dyrholm Petersen
□ Munte Cordrey
□ Rebecca Vinther

Vær opmærksom på, at du altid skal vælge din 
kontaktperson, når du booker et møde, med mindre andet 
er aftalt.

 Klik på det møde, du ønsker at ombooke. 

Vælg Ombook møde. 

Markér ny tid og eller dato. 

Vælg Næste – derefter Bekræft. 



Du skal booke din samtale indenfor de næste 7 dage og 
samtalen skal senest afholdes i uge:_______ dato:_______

Forskellige samtalemuligheder :

Jobcenter Gribskov
Bymosevej 4
3200 Helsinge

tlf. 7249 6000
E-mail: jobcenter@gribskov.dk
www.gribskov.dk

 
  Aktiveringssamtale for dig, der har været ledig i mere end 

30 uger. 
  Aktiveringssamtale for dig, der har været ledig i mindre 

end 30 uger. 
  Jobsamtale for dig, der modtager A-dagpenge / 

Kontanthjælp og har været ledig i mere end sammenlagt 
30 uger. 

  Jobsamtale for dig, der modtager A-dagpenge/ 
Kontanthjælp og har været ledig i mindre end 
sammenlagt 30 uger. 

  Jobsamtale for dig, der mmodtager 
Arbejdsmarkedsydelse. 

  Sparring på dit CV for dig, der modtager A-dagpenge, 
Arbejdsmarkedsydelse / Kontanthjælp. 

  Telefonisk jobsamtale for dig, som er i praktik / løntilskud 
og har været ledig i mere end 30 uger. 

  Hjælp til joblog 
  Jobklub 
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