
 



 



...og find en tid, 
der passer dig! 
 
 Vil du selv bestemme, hvornår du skal til samtale i dit jobcenter? 

Så gå ind på Min side på jobnet.dk og book din egen samtale. 

 
Sådan gør du: 
 
• Du logger ind på Min Side og vælger Mine aftaler i venstremenuen. 

• Her finder du Indkaldelser og møder. Klik på ”book et møde”. 

• Herefter får du mulighed for at vælge dit møde og et tidspunkt, 
der passer dig. 

• Efter du har bekræftet dit møde og tidspunkt, vil du modtage en 
kvittering på din bookning. Hvis du har opgivet din mailadresse under 
dine personlige oplysninger, modtager du også en kvittering pr. mail. 

• Under Indkaldelser og møder kan du nu se det møde, du har booket.              

Vi ses i jobcenteret! 

Din kommune samarbejder med Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering om at indføre en ny funktionalitet på jobnet.dk, 
hvor borgere får mulighed for at booke deres egne samtaler. 
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