
Søg kontanthjælp på nettet 
 

www.hjoerring.dk/kontant 

Du skal bruge dit nem-id, skatte-
kort og lønseddel eller SU-oversigt.

Velkommen til hjørring jobcenter

her vil vi kort præsentere dig for de værktøjer, der kan være nyt-
tige i din jobsøgning og som det kan betale sig at være opmærk-
som på.



gå på jobnet

Du kan logge på jobnet med dit nemiD eller med dit brugernavn 
og adgangskode til jobnet.

opret Dit cV

klik på ’min jobsøgning’ og udfyld ’jeg søger job som’og ’mit cv’. 
Udfyld felterne markeret med ’*’ og tryk på ’gem’, når du er fær-
dig. Du kan til enhver tid trykke på ’hjælp’, hvis du har behov for 
det.

tjek Dine jobforSlag - minDSt hVer SyVenDe Dag

når du klikker på knappen ´tjek mine jobforslag´ bliver det straks 
registreret. Under knappen kan du se fristen for at tjekke dine 
jobforslag.

joblog

registrer din jobsøgning i joblog og hold øje med hvilke jobs, du 
har søgt. Det kan godt betale sig at udfylde jobloggen med mini-
mum to søgte jobs om ugen, da vi i følge lovgivningen ellers er 
nødt til at sanktionere. 

Digital poSt

opret dig på www.e-boks.dk og modtag posten i din mailboks i 
stedet. 

book Samtale meD jobcenteret

- log ind på ’min Side’. Vælg ’mine aftaler’ i venstremenuen og 
derefter ’mine møder’. 

- klik på ’book et møde’. 

Der kommer fire trin, du skal igennem:
1: Marker hvilken type møde du ønsker og klik ’Fortsæt’.
2: Marker din sagsbehandler og klik ’Fortsæt’.
3: Vælg det mødetidspunkt, der passer dig blandt de ledige tider 
og klik ’fortsæt’.
4: Klik på ’Jeg har læst rettigheder og pligter’, når du har læst 
informationen.

- mødetiden er ikke booket, før du har klikket på ’bestil møde’.

- efter du har bekræftet dit møde, vil du modtage en kvittering på 
din booking. hvis du er tilmeldt huskeservice på jobnet, vil du 
modtage en kvittering pr. mail. 

- Under ’mine møder’ kan du nu se det møde, du har booket. 

Vær opmærksom på, at du ikke modtager et brev med bekræf-
telse af dine samtaler, hverken når du booker selv eller, hvis du 
bliver indkaldt af jobcenteret. Det vil sige, at du kun modtager in-
formationer via ’min Side’ på jobnet og der vil du som altid kunne 
se dine samtaler.



hjælp til jobnet

På jobnets forside finder du også supportens side. Her er der 
mulighed for at finde vejledninger og spørgsmål og svar. 

få hjælp i jobbUtikken

Vores digitale guide står klar til at hjælpe med oprettelse af cV 
og give dig en instruktion i joblog og selvbooking. Spørg i jobbu-
tikken og book en tid.

tipS

tilmelder du dig huskeservice, sender vi dig en sms og/eller en 
mail til dig dagen før, du skal tjekke dine jobforslag. 
husk - det er stadig dit ansvar at tjekke dine jobforslag, også 
selvom vores sms eller mail ikke når frem. Huskeservice finder 
du ved at klikke på menupunktet ’indstillinger’ i menuen på min 
side.

får du brug for inspiration? nederst på jobnets side ligger der 
links til inspiration og forslag til, hvordan du kan komme videre i 
din jobsøgning.

hjørring jobcenter
Sct. knuds park 6
9800 hjørring

Tlf: 7233 3333


