
Jobcenter Esbjerg

Exnersgade 33
6700 Esbjerg

Tlf.: 76 16 73 00
Fax: 76 16 75 99
Mail: jobcenter@esbjergkommune.dk

Åbningstider

Mandag-onsdag: Kl. 08.00-15.00
Torsdag: Kl. 08.00 - kl. 17.00
Fredag: Kl. 08.00 - kl. 13.00

Telefontid

Mandag - onsdag: Kl. 08.00 - kl. 15.30
Torsdag: Kl. 08.00 - kl. 17.00
Fredag: Kl. 08.00 - kl. 13.00

Esbjerg

Book din egen samtale 
Nu kan du selv være med til at bestemme, hvornår  

du skal til samtale i dit jobcenter

Vi ses i jobcentret!

Esbjerg

Selvbooking

Du skal booke en samtale med

og den skal senest afholdes



Når du vil booke et møde
• Log ind på Min Side på www.jobnet.dk
• Vælg Mine aftaler i venstremenuen
• Klik på ”book et møde” under Mine møder
• Vælg hvem du gerne vil tale med, hvad du gerne vil tale om og et 

tidspunkt, der passer dig
• Bekræft dit møde og tidspunkt
• Under Mine møder kan du nu se det møde, du har booket

Hvis du vil ombooke et møde
• Log ind på Min Side på www.jobnet.dk
• Vælg Mine aftaler i venstremenuen
• Klik på ”detaljer” ved dit møde under Mine møder
• Vælg det, som du ønsker at ændre
• Bekræft dit nye møde
• Under Mine møder kan du nu se det nye møde, du har booket

Sådan gør du...

Du vil modtage en kvittering på din bookning. Hvis du har opgivet 
din mailadresse under dine personlige oplysninger, modtager du også en 
kvittering pr. mail.

Du vil fra nu modtage din indkaldelse til jobsamtale via Min Side på 
jobnet.dk. Du vil fortsat modtage anden post fx indkaldelse til andre 
samtaler via din E-Boks eller Post Danmark, hvis du er fritaget for at 
modtage elektronisk post. 

Du har mulighed for at ombooke dit møde på www.jobnet.dk  
op til 7 dage før din tid på jobcenteret.
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