Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG
pr. 14. juni 2021

Version: 1.0
Oprettet den 8. juni 2021

Den 14. juni 2021 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag:
1. ÆNDRET KLASSIFIKATION AF STILLINGSBETEGNELSER .................................................................. 3
1.1: OMLÆGNING AF STILLINGSBETEGNELSER FRA DISCOAMS TIL ESCO-STAR .................................................... 3
1.2: TILMELDING AF BORGERE MED UDGÅET STILLINGSBETEGNELSE ....................................................................... 5
1.3: BESKED NÅR ESCO-STAR-STILLINGSBETEGNELSE OPRETTES ELLER ÆNDRES ................................................. 5
2. KONTAKTFORLØB ............................................................................................................................................. 6
2.1: SELVBOOKET JOBSAMTALE BLEV IKKE AFLYST VED REGISTRERING AF ’KONTAKTFORLØB ER HOS A-KASSEN’ . 6
3. CV-OPLYSNINGER .............................................................................................................................................. 6
3.1: NY FRITAGELSESTYPE DER FRITAGER HELT FOR CV .......................................................................................... 6
3.2: FEJL I VISNING AF UDDANNELSER ...................................................................................................................... 7
3.3: FRIVILLIGT ARBEJDE FREMGIK MED FORKERT PERIODEANGIVELSE .................................................................... 7
3.4: MANGLENDE VISNING AF NIVEAU PÅ IT-ERFARINGER VED CV-SØGNING .......................................................... 7
3.5: FORKERT UDREGNING AF AFSTANDE FRA POSTDISTRIKTETS CENTRUM TIL BORGERNES ADRESSER VED CVSØGNING ................................................................................................................................................................... 7
4. FRAVÆR OG FRITAGELSER ............................................................................................................................ 7
4.1: FRAVÆRSTYPER SOM FRITAGER HELT FOR CV ................................................................................................... 7
4.2: TILBAGEDATERING AF ’ARBEJDET DELVIST GENOPTAGET’ I OP TIL 8 UGER ....................................................... 7
4.3: ’UDDANNELSE UNDER PULJE TIL UDDANNELSESLØFT’ KAN REGISTRERES PÅ JOBPARATE I KONTAKT-GRUPPE 2 8
4.4: ’SYGDOM OG/ELLER HELBRED FORVÆRRES VED AKTIVERING’ KUNNE VED OPDATERING OVERSKRIDE
VARIGHEDSBEGRÆNSNING ........................................................................................................................................ 8
4.5: ’SYGDOM OG/ELLER HELBRED FORVÆRRES VED ARBEJDE’ KUNNE IKKE REGISTRERES PÅ JOBPARAT
KONTANTHJÆLPSMODTAGER .................................................................................................................................... 8
4.6: SORGORLOV KUNNE REGISTRERES MED EN VARIGHED PÅ 190 DAGE ................................................................. 8
4.7: OPHØR MED RASKMELDINGSÅRSAG 35 SKAL RASKMELDE BORGEREN I DFDG ................................................. 8
4.8: SYGEMELDING FRA KSD MED SAMME STARTDATO SOM EKSISTERENDE SYGEFRAVÆR SKAL IKKE DANNE NYT
SYGEFRAVÆR ............................................................................................................................................................ 8
5. MIN PLAN .............................................................................................................................................................. 8
5.1: JOBTYPE 18 ’LØNTILSKUD, OVER 55 ÅR – ALLE’ ER UDGÅET ............................................................................. 8
6. SLETNING AF DATA ........................................................................................................................................... 9
6.1: SLETNING AF DATA PÅ PERSONER, SOM ER AFGÅET VED DØDEN ........................................................................ 9
6.2: SLETNING AF DATA OM JOBLOG ......................................................................................................................... 9
6.3: SLETNING AF DATA OM TJEK AF JOBFORSLAG .................................................................................................... 9
6.4: SLETNING AF DATA OM FORLØB HOS ANDEN AKTØR .......................................................................................... 9
BILAG 1 UDGÅEDE STILLINGSBETEGNELSER............................................................................................ 10
BILAG 2 KONVERTEREDE DISCOAMS-STILLINGSBETEGNELSER, DER HAR FÅET EN
TILRETTET TITEL. ............................................................................................................................................... 16

Side 2/19

Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på emailadressen spoc@star.dk

1. Ændret klassifikation af stillingsbetegnelser
1.1: Omlægning af stillingsbetegnelser fra DiscoAms til ESCO-STAR
EU har gennem en årrække arbejdet med udvikling af en fælles flersproglig klassifikation af
stillingsbetegnelser for bl.a. at optimere match mellem borger og arbejdsgiver. Klassificeringen i
EU består af følgende tre søjler:




Søjle 1: Stillinger
Søjle 2: Færdigheder og kompetencer
Søjle 3: Kvalifikationer/uddannelse

Hvor søjle 1: Stillingsbetegnelser i henhold til EU-lovgivning (EURES-forordningen) skal
implementeres i medlemslandende senest den 8. august 2021. Den nye klassifikation tager
udgangspunkt i det fælles europæiske grundlag ESCO (European Skills, Competences,
Qualifications and Occupations) og betegnes ESCO-STAR, da der er tale om en dansk version
tilpasset det danske arbejdsmarked. ESCO og dermed også ESCO-STAR er baseret på
International Standard Classification of Occupations (ISCO). Der er således taget udgangspunkt i
stillingsbetegnelserne i ESCO kombineret med:



viden om anvendelsen af stillingsbetegnelser på det danske arbejdsmarked fra jobopslag
og lediges CV’er og
interessenternes viden om hvilke stillingsbetegnelser, der benyttes på det danske
arbejdsmarked

Ved arbejdet med ESCO-STAR har styrelsen yderligere haft følgende fire overordnede
principper





Princip 1: Bedre match
Princip 2: Afspejling af det danske arbejdsmarked og uddannelsesstruktur
Princip 3: At dække både højt og lavt kvalificeret arbejdskraft
Princip 4: At understøtte det fælles europæisk arbejdsmarked

Hovedparten af funktionaliteterne, hvor stillingsbetegnelser indgår, vil være implementeret med
release 2021-2. I release 2021-3 vil den resterende del blive implementeret:




Min plan med jobmål og virksomhedsrettede indsatser
Krav til jobsøgning
Ansøgninger i VITAS

Det betyder, at der kan være forskel på stillingsbetegnelserne inden for de forskellige områder.
Eksempelvis kan borgeren i sin tilmelding have benyttet en af de nye stillingsbetegnelser, men
samme stillingsbetegnelse kan ikke benyttes ved registrering af krav til jobsøgning, jobmålet i
Min plan, ligesom en arbejdsgiver ved ansøgning i VITAS ej heller kan benytte den nye
stillingsbetegnelse.
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ESCO-stillingsbetegnelserne er blevet gennemgået, hvor:




Stillingsbetegnelser, der ikke er relevante i Danmark er blevet inaktiveret
Stillingsbetegnelser, som er væsentlige i Danmark, men som ikke findes i ESCO, er
blevet tilføjet som specialiseringer af ESCO stillingsbetegnelser
Tekster, beskrivelser og synonymer (alias) er blevet tilpasset, hvor det er nødvendigt,
men med samme betydning

ESCO-STAR indeholder knap 1.150 aktive stillingsbetegnelser og 3.000 alias - synonymer, der
er tilføjet i parentes efter stillingsbetegnelsen – et begreb, der også blev benyttet ved DiscoAmsstillingsbetegnelserne. I nedenstående skærmdump vises et eksempel på stillingsbetegnelsen
Automekaniker, og et udsnit af de specialiseringer stillingsbetegnelsen er udvidet med (alias –
synonymer):

OBS
Når borgeren skal vælge den relevante stillingsbetegnelse, kan borgeren kun vælge
stillingsbetegnelsen én gang – med eller uden et synonym (alias). I ovenstående eksempel kan
borgeren eksempelvis vælge enten 'automekaniker' eller 'automekaniker' efterfulgt af et
synonym (alias).
Hovedparten af DiscoAms-stillingsbetegnelserne er blevet konverteret til ESCO-STARstillingsbetegnelser. De stillingsbetegnelser, der ikke er konverteret, deler sig i to grupper:



Stillingsbetegnelser, der ikke er konverteret til en ny stillingsbetegnelse
Stillingsbetegnelser, hvor der er forslag til anden stillingsbetegnelse – en
stillingsbetegnelse, der ofte har påført et alias, der er beskrivende for den udgåede
stillingsbetegnelse

De udgåede stillingsbetegnelser kan ses i Bilag 1. I Bilag 2 findes en liste over DiscoAmsstillingsbetegnelser, der er konverteret til ESCO-STAR-stillingsbetegnelser, men hvor selve
titlen er blevet tilrettet.
Webservices, der benytter stillingsbetegnelser, er opdateret med ESCO-STARstillingsbetegnelser bortset fra de webservices, der benyttes til registrering af jobmål, indsatser
og registrering i VITAS.
Hvad ændringerne betyder for de forskellige områder i systemerne er beskrevet nærmere i
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nedenstående releasenoter og punkter:










Releasenote til Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 14. juni 2021
o 1. Ændret klassifikation af stillingsbetegnelser
 1.2: Tilmelding af borgere med udgået stillingsbetegnelse
 1.3: Besked når ESCO-STAR-stillingsbetegnelse oprettes eller ændres
Releasenote til Jobnet pr. 14. juni 2021
o 2. Borgerens forside
 2.1: Notifikation om udgået stillingsbetegnelse
o 3. Jobsøgning
 3.1: Konvertering af stillingsbetegnelser
 3.2: Konvertering af stillingsbetegnelser i ’Arbejdserfaring’ i CV
 3.3 Ændringer til 'Find job', søgeprofiler og jobagenter
o 4. Planer og aftaler
 4.1: Fejlbesked ved tilmelding med udgået/inaktiv stillingsbetegnelse
 4.2: Fejlbesked ved raskmelding med udgået/inaktiv stillingsbetegnelse
 4.3: Konvertering af stillingsbetegnelse i historik
Releasenote til Jobnet for Arbejdsgivere – JobAG pr. 14. juni 2021:
o 2. Jobannoncer
 2.2: Konvertering af stillingsbetegnelser fra DiscoAms til ESCO-STAR
o 3. Jobordrer
 4.1: Jobordrer benytter ESCO-STAR
Releasenote til VITAS pr. 14. juni 2021:
o 2. Løntilskud og virksomhedspraktik
 2.2: Oprettelse af jobannonce er midlertidigt blændet af
Releasenote til JobKon pr. 14. juni 2021:
o 2. Administration
 2.1: Ændring af registrering af stillingsbetegnelse
 2.2: Konvertering af stillingsbetegnelser fra DiscoAms til ESCO-STAR

1.2: Tilmelding af borgere med udgået stillingsbetegnelse
Jobcentre og a-kasser vil ikke kunne tilmelde en borger, som er registreret med én eller flere
stillingsbetegnelser, som er udgået/inaktive, før stillingsbetegnelserne er ændret.
Borgere, som har udgåede stillingsbetegnelser, får på Jobnet vist information herom, og borgerne
kan ikke melde sig ledig eller raskmelde sig via Jobnet, før stillingsbetegnelserne er ændret – se
desuden pkt. 2.1, 3.1, 4.1 og 4.2 i ’Releasenote til Jobnet pr. 14. juni 2021’.
Ved tilmelding initieret af KSD eller KY samt DFDG-batchjob kan der være borgere, der ikke er
registreret med en aktiv stillingsbetegnelse. I denne situation bliver borgeren tilmeldt med
stillingsbetegnelsen ’Klargører’ – på samme måde, som ved tilmelding af borgere, der ikke er
registreret med en stillingsbetegnelse.
1.3: Besked når ESCO-STAR-stillingsbetegnelse oprettes eller ændres
Der dannes webservicebesked (WSRM af typen GetEscoStarOccupationVersion1) til jobcentre
og a-kasser, når en ESCO-STAR-stillingsbetegnelse – efter forudgående varsling - er oprettet
eller ændret.
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2. Kontaktforløb
2.1: Selvbooket jobsamtale blev ikke aflyst ved registrering af ’Kontaktforløb er hos akassen’
Når en a-kasse registrerer fraværsforholdet ’Kontaktforløb er hos a-kassen’ (id 75), var det kun
eventuel jobsamtale/fællessamtale, som jobcentret havde indkaldt borgeren til, der automatisk
blev aflyst. Fremover bliver jobsamtale, som borgeren selv har booket, også aflyst, når
fraværsforholdet bliver registreret.

3. CV-oplysninger
3.1: Ny fritagelsestype der fritager helt for CV
Der er tilføjet en ny fritagelsestype ’Fritaget for CV’ (id 5), der kan fritage borgere helt fra at
have et CV. Der skelnes således fremadrettet mellem denne fritagelse og fritagelse fra 'CV
søgbarhed' (id 3). Den nye fritagelsestype er markeret med grønt. Id 4 er udgået i en tidligere
release:
Id

Navn

1

Brug af Joblog

2

Selvbook med risiko for automatisk
afmelding

3

CV søgbarhed

4

Tjek af jobforslag

5

Fritaget for CV

Beskrivelse
Borger er fritaget for eller er ikke forpligtet til at bruge
Joblog
Borger kan ikke automatisk afmeldes pba. manglende
selvbook
Borger er fritaget for eller er ikke forpligtet til at have et
søgbart CV
Borger er fritaget for eller er ikke forpligtet til tjek af
jobforslag (TJOB)
Borger er fritaget for eller er ikke forpligtet til at have et CV

Følgende kontaktgrupper er pr. definition fritaget for CV:











10 - Fleksjobansat
14 - Førtidspensionister
15 - Kompensation til handicappede i beskæftigelse
16 - Unge under 18 år
18 - Selvforsørgede udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
20 - Beskæftigede
21 - Voksenelever
22 - Jobrotation
24 - Sygedagpengemodtager fra beskæftigelse
Borgere uden kontaktgruppe, herunder borger med en lukket kontaktgruppe

Den webservicebesked (WSRM GetCVStatusVersion7), som dannes til jobcentret og a-kassen,
når CV-oplysninger ændres, bliver fremover også dannet, når krav til CV bliver ændret.
Beskeden dannes med ny id 30 ’Krav til CV er ændret’.
I forbindelse med releasen foretages konvertering af data, som sætter værdierne af de to
fritagelsestyper afhængig af kontaktgruppe, personkategori og eventuelt fravær.
Se desuden nedenfor under pkt 4.1.
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3.2: Fejl i visning af uddannelser
Hvis en borger har flere uddannelser, der er afsluttet det samme år, blev de ikke sorteret korrekt
efter datoen for påbegyndelsen af uddannelsen. Fejlen er rettet.
3.3: Frivilligt arbejde fremgik med forkert periodeangivelse
Ved visning af en borgers CV efter en CV-søgning fremgik frivilligt arbejde med forkert
periode. Fejlen er rettet.
3.4: Manglende visning af niveau på IT-erfaringer ved CV-søgning
Ved visning af borgerens CV efter en søgning, fremgik IT-erfaringer med niveauer som ’Ikke
angivet’, uanset om borgeren havde angivet et niveau eller ej. Fejlen er rettet, så niveauet
fremgår, hvis dette er angivet eksempelvis ’Borger vurderer sig øvet’, og ellers vil der være
angivet ’Borger har ikke scoret sin IT-erfaring’.
3.5: Forkert udregning af afstande fra postdistriktets centrum til borgernes adresser ved
CV-søgning
Når der foretages CV-søgning med angivelse af en afstand fra et postdistrikt var resultatet i visse
tilfælde anderledes end forventet. Problemet forekom for postdistrikter, der grænser op mod hav,
idet udgangspunktet for afstandsberegningen var centrum af postdistriktet, hvor det tilgrænsende
havareal var inkluderet i beregningen af postdistriktets geografiske centrum, således at postdistriktets centrum kunne være placeret i havet. Dette er rettet, så der i udregningen af et
postdistrikts centrum alene medtages distriktets landareal.

4. Fravær og fritagelser
4.1: Fraværstyper som fritager helt for CV
Følgende fraværstyper fritager fremover borgeren for at have et CV og ikke kun for søgbart CV
som tidligere:







Under 18 og uden forældre med forsørgerpligt (Id 6)
Kan ikke få førtidspension eller folkepension (Id 7)
Krav om CV (Id 63)
Dom til anbringelse, forvaring eller behandling (Id 76)
Arbejdsfordeling - ny midlertidig ordning. COVID-19 (id 78) (dog kun kontaktgruppe 1
’Dagpengemodtager’)
Sorgorlov (Id 79)

Se desuden ovenfor under pkt. 3.1 og pkt. 2.2 i ’Releasenote til Jobnet pr. 14. juni 2021’.
Kendt problem
Hvis et fraværsforhold, som fritager borgeren for at have et CV, bliver registreret med en fremtidig startdato,
forbliver CV’et ved en fejl søgbart, når startdato nås. Borgen kan på Jobnet ikke sætte CV’et ikke-søgbart.

Vejledningen på star.dk om registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler vil i
forbindelse med releasen blive opdateret med de ændrede fritagelser for CV.
4.2: Tilbagedatering af ’Arbejdet delvist genoptaget’ i op til 8 uger
Efter ønske fra jobcentre er reglerne for tilbagedatering af fraværsforholdet ’Arbejdet delvist
genoptaget’ (id 37) ændret fra 7 dage til 8 uger.
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4.3: ’Uddannelse under pulje til uddannelsesløft’ kan registreres på jobparate i kontaktgruppe 2
Fremover kan fraværsforholdet ’Uddannelse under pulje til uddannelsesløft’ (id 74) registreres
på jobparate borgere i kontaktgruppe 2 ’Kontanthjælpsmodtager’.
4.4: ’Sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering’ kunne ved opdatering overskride
varighedsbegrænsning
’Sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering’ (id 13) kunne opdateres med en slutdato, der
lå ud over fraværsforholdets varighedsbegrænsning på tre måneder. Fejlen er rettet.
4.5: ’Sygdom og/eller helbred forværres ved arbejde’ kunne ikke registreres på jobparat
kontanthjælpsmodtager
’Sygdom og/eller helbred forværres ved arbejde’ (id 12) kunne ikke registreres i situationer, hvor
borger på én eller flere af de berørte dage havde en kombination af kontaktgruppe og
personkategori, hvor fraværet ikke er lovligt. Dette er ændret sådan, at der ved hvert
kontaktgruppeskift og ved hver kategorisering i fraværsperioden bare skal være én lovlig
kombination på datoen for kontaktgruppeskiftet/kategoriseringen. Ændringen gælder også
følgende fraværstyper:



Barsel (id 8)
Sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering (id 13)

4.6: Sorgorlov kunne registreres med en varighed på 190 dage
Fraværsforholdet ’Sorgorlov’ (id 79) kunne ved en fejl oprettes med en varighed på mere end de
fastsatte 26 uger (184 dage). Fejlen er rettet.
4.7: Ophør med raskmeldingsårsag 35 skal raskmelde borgeren i DFDG
’Sygdom – sygemelding’ er hidtil ikke blevet afsluttet, når KSD registrerede ophørsårsag 35
’Manglende medvirken opfølgning’ på sygedagpengemodtagere. Dette er efter ønske fra KSD
ændret, sådan at der sker raskmelding i DFDG, når ophørsårsag 35 registreres i KSD.
4.8: Sygemelding fra KSD med samme startdato som eksisterende sygefravær skal ikke
danne nyt sygefravær
I releasen den 7. december 2020 blev der foretaget en ændring i kommunikationen mellem
sygedagpengesystemet (KSD) og DFDG, sådan at der ikke længere blev oprettet et nyt
sygefravær, hvis KSD indberettede et sygefravær med en startdato, der lå før startdatoen på et
eksisterende sygfravær. I denne release foretages endnu en ændring, sådan at der ikke bliver
oprettet et nyt sygefravær, hvis KSD indberetter sygefravær med samme startdato som et
eksisterende sygefravær. Dette forudsætter dog, at borgeren er sygemeldt som fuldt ledig.

5. Min plan
5.1: Jobtype 18 ’Løntilskud, over 55 år – alle’ er udgået
Jobtype 18 ’Løntilskud, over 55 år – alle’ er udgået, da den ordning, som jobtypen vedrører
forlængst er ophørt.
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6. Sletning af data
6.1: Sletning af data på personer, som er afgået ved døden
Data i DFDG for personer, som er døde, bliver fremover slettet 6 år efter, at personen er afgået
ved døden. Slettefristen er fastlagt under hensyntagen til, at



arkiveringspligtige data skal være afleveret til Rigsarkivet inden sletning, og at
data (af hensyn til dokumentationspligt / den fællesministerielle regnskabs- og
revisionsbekendtgørelse) ikke må slettes før 4 år efter, personen er afgået ved døden

Webservicebeskeden GetDeletedSynchronizationEventVersion1 dannes med ny kodelisteværdi
18 - ’Afdød borgers data’. Beskeden dannes til såvel nuværende som tidligere a-kasser og
jobcentre.
6.2: Sletning af data om joblog
Der er fastsat sletteregler for joblogdata:



Valgfrie data i logs, herunder dokumenter, slettes efter 4 år
Obligatoriske data, herunder data i logs af anden aktivitet, slettes efter 6 år

De obligatoriske data gemmes længere end de valgfrie data af hensyn til afleveringspligten til
Rigsarkivet og det forretningsmæssige formåls ophør.
Webservicebeskeden GetDeletedSynchronizationEventVersion1 dannes til jobcentre og a-kasser
med ny kodelisteværdi 19 - ’Joblog’.
Se desuden pkt. 3.12 i ’Releasenote til Jobnet pr. 14. juni 2021’.
6.3: Sletning af data om tjek af jobforslag
Der er fastsat sletteregel for data om tjek af jobforslag. Tjek af jobforlag blev udfaset i releasen
den 9. december 2019. Data om tjek af jobforslag og advarsler om manglende tjek af jobforslag
bliver slettet 6 år efter registreringsdato. Slettefristen er fastlagt under hensyntagen til, at der er
tale om arkiveringspligtige data, som skal være afleveret til Rigsarkivet inden sletning.
6.4: Sletning af data om forløb hos anden aktør
Der er fastsat sletteregel for forløb hos anden aktør. Data om henvisning til anden aktør bliver
slettet 6 år efter seneste opdatering. Slettefristen er fastlagt under hensyntagen til, at der er tale
om arkiveringspligtige data, som skal være afleveret til Rigsarkivet inden sletning.
Sletningen gælder alene henvisninger til anden aktør og ikke de tilbud, samtaler og andre
aktiviteter, som anden aktør har formidlet eller afholdt.
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Bilag 1 Udgåede stillingsbetegnelser
Følgende stillingsbetegnelser er ikke konverteret til ESCO-STAR. Der er to typer:



Udgåede stillingsbetegnelser
Stillingsbetegnelser, hvor der er forslag til anden stillingsbetegnelse – en
stillingsbetegnelse, der ofte har påført et alias, der er beskrivende for den udgåede
stillingsbetegnelse

DiscoAms-stillingsbetegnelse

ESCO-STAR-stillingsbetegnelse

AFIS-operatør

Flyveleder

Agrarøkonom

Skovbrugsrådgiver

Akademisk medarbejder
Alutømrer

Tømrer

Alutømrerlærling

Tømrerlærling

Asylcentermedarbejder

Socialarbejder

Automatikmontør
Balletdanser

Danser

Balletpædagog
Bankbetjent

sikkerhedsmedarbejder, vagt, sikkerhed og
overvågning

Barchef

Restaurantchef

Belysningsassistent

Lystekniker

Beregner/opmåler
Biblioteksmedhjælper

Biblioteksassistent

Bilinspektør

Automekaniker

Bogbinder
Bogbinderiassistent
Boligmonteringselev
Buffist

Cafemedarbejder

Butiksdekoratør

Visual merchandiser

Bygningsarkitekt

Arkitekt

Børnehaveklasseleder

Folkeskolelærer

Bådebyggerlærling

Bygningssnedkerlærling

Chaufførmedhjælper
Chefsekretær

Direktionssekretær
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DiscoAms-stillingsbetegnelse

ESCO-STAR-stillingsbetegnelse

Chokolade- og konfektureassistent

Butiksassistent

Computerspiludvikler

Programmør og systemudvikler

Daghøjskolelærer

Højskolelærer

Dekorationskonsulent

Visual merchandiser

Diakon
Ejendomsfunktionær

Vicevært

Ejendomshandler

Ejendomsmægler

Ejendomsinspektør

Vicevært

Eksportingeniør

Produktionsingeniør

Entreprenørmekanikerlærling

Automekanikerlærling

Erhvervssproglig medarbejder

Tekstforfatter

Erhvervsøkonom

Økonom

Ernæringsassistent

Ernærings- og sundhedskonsulent

Etnolog

Antropolog

Ferskvandsbiolog

Havbiolog

Filmproduktionsleder

Produktionsleder inden for film og teater

Fiskemester
Fodplejer

Fodterapeut

Forstkandidat

Skovrider

Fragtassistent

Kontorassistent

Fyrpasser
Gardinmontør

Tæppemontør

Glasdesigner

Glasmager

Glassandblæser

Glasmager

Grafisk leder

Afdelingsleder

Grafisk trykkerelev

Grafikerelev

Havnebetjent

Sikkerhedsmedarbejder, vagt, sikkerhed og
overvågning

Hortonom

Botaniker

Hospitalsfysiker
Hydrogeolog

Geolog

Industriel møbelsnedker

Møbelsnedker

Industrisnedker

Maskinsnedker
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DiscoAms-stillingsbetegnelse

ESCO-STAR-stillingsbetegnelse

Ingeniør, medicin og teknologi

Medicoingeniør

Isenkræmmer
Jernbanearbejder

Specialarbejder, jern og metal

Juralog

Advokatsekretær

Kabel- og tovarbejder

Specialarbejder, byggeri

Kadet

Konstabel

Kameraassistent

Filmfotograf

Keramisk formmager

Keramiker

Key account manager

Account manager

Kirkegårdsleder

Leder af offentlig forvaltning

Klinisk diætist

Ernærings- og sundhedskonsulent

Klinisk ingeniør

Medicoingeniør

Klitplantør

Skovfoged

Klovplejer og beskærer

Landbrugsmedhjælper

Knallertmekaniker

Automekanikerlærling

Komponist
Kontorservicefagtekniker
Kunsthistoriker

Lektor, humaniora

Kørestrømsmontør
Laboratoriebetjent

Sikkerhedsmedarbejder, vagt, sikkerhed og
overvågning

Laboratorietandtekniker

Klinisk tandtekniker

Lager- og transportlærling

Lager- og logistikelev

Lastvognsmekaniker

Automekaniker

Lastvognsmekanikerlærling

Automekanikerlærling

Levnedsmiddelkandidat

Levnedsmiddelingeniør

Litteraturhistoriker

Lektor, humaniora

Logistikøkonom

Økonom

Lægekonsulent

Speciallæge

Marketingsekretær
Maskinreparatør
Materialist
Mejerimontør
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DiscoAms-stillingsbetegnelse
Mensendiecklærer

ESCO-STAR-stillingsbetegnelse

Metaltrykker
Metode- og planlægningstekniker
Miljøøkonom

Økonom

Murerarbejdsmand

Murer

Museumsformidler

Kunstformidler

Musiker, rytmisk

Musiker

Musikkonsulent

Musiker

Nationaløkonom / samfundsøkonom

Økonom

Operasanger

Musiker

Overmontør
PAU-elev

Pædagogisk assistent

Pelsbereder

Garver

Planteskolegartner

Anlægsgartnerarbejder

Post doc., humaniora

Ph.d., humaniora

Post doc., naturvidenskab og teknik

Ph.d., naturvidenskab og teknik

Post doc., samfundsvidenskab

Ph.d., samfundsvidenskab

Post doc., sundhedsvidenskab

Ph.d., sundhedsvidenskab

Post doc., teologi

Ph.d., teologi

Postmester

Leder af offentlig forvaltning

Pressefotograf

Fotograf

Producerassistent
Produktørelev

Procesoperatørelev

Produktionsgartner

Anlægsgartnerarbejder

Produktionsleder, post

Leder af offentlig forvaltning

Projektchef

Projektleder

Pædagogisk kandidat
Radiotelegrafist
Receptionsleder, hotel

Receptionchef, hotel

Receptionsleder, kontor

Receptionist, kontor

Religionshistoriker

Forsker, teologi

Rengøringsassistent i fly

Rengøringsassistent
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DiscoAms-stillingsbetegnelse

ESCO-STAR-stillingsbetegnelse

Rengøringsassistent i tog

Rengøringsassistent

Rengøringsleder

Oldfrue

Rytmikpædagog

Pædagog

Scenemester

Driftstekniker, film-, tv- og teater

Servicechef

Kundeservicechef

SFO-leder

Leder af børne- og ungdomsklub

Sikringsmontør

Elektronikarbejder

Simultantolk

Tolk

Skibskok, hovmester

Kok

Skibsofficer

Skibsfører

Skibsteknikerlærling

Skibsmontørlærling

Skilteteknikerlærling

Industriteknikerlærling

Skolebibliotekar

Bibliotekar

Skov- og landskabsfagtekniker

Driftsleder, landbrug

Skovløber

Skovarbejder

Slagter

Slagtermester

Smørrebrødsassistent

Smørrebrødsjomfru

Souschef, indkøb

Indkøbschef

Souschef, salg
Souschef, SFO

Souschef, institution

Speditørassistent

Speditør

Sportsdommer
Styrmandsaspirant

Overstyrmand

Stærkstrømstekniker

Elektriker

Sukker- og chocoladearbejder

Konditor

Svejseinstruktør

Svejseinspektør

Tarmrenserelev

Operatør, fødevarer

Tarmrenser

Operatør, fødevarer

Tavlemontør

Elektriker

Teaterinstruktør

Sceneinstruktør

Teatermaler

Teatermedarbejder

Teaterproduktionsleder

Produktionsleder inden for film og teater
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ESCO-STAR-stillingsbetegnelse

Teknisk designelev
Teknisk isolatørelev

Tagdækkerlærling

Telemarketingmedarbejder

Call centermedarbejder

Teolog

Præst

Tobaksarbejder

Operatør, fødevarer

Toneassistent

Tonemester

Translatør

Oversætter

Turistbureaumedarbejder

Medarbejder på turistkontor

Turistmedarbejder, feriested

Medarbejder på turistkontor

Tækkemandslærling

Tagdækkerlærling

Underviser, professionshøjskole

Adjunkt, professionshøjskole

Vejer og måler
Vekselerer

Børsmægler

Vekselerer-elev

Finanselev

Vodbinder

Specialarbejder, byggeri

Zoolog

Biolog
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Bilag 2 Konverterede DiscoAms-stillingsbetegnelser, der har fået en tilrettet
titel.
Følgende DiscoAms-stillingsbetegnelser konverteres til de angivne ESCO-STARstillingsbetegnelser:
DiscoAms-stillingsbetegnelse

ESCO-STAR-stillingsbetegnelse

Account manager

Salgs- og kundeansvarlig

Advokatfuldmægtig

Sagsadminstrator

Anlægsstruktør

Anlægsarbejder

Anlægs- og bygningstruktørlærling

Bygningsstruktørlærling

Arkivbetjent

Arkivmedarbejder

Art director (ad'er)

Artdirector

Art director assistent

Artdirector assistent

Asylcenterleder

Leder af offentlig forvaltning

Audiologiassistent

Audiolog

Av assistent

Tekster

Belysningsmester

Lysdesigner

Billedjournalist

Fotojournalist

Billetassistent

Billetsælger

Bud

Omdeler

Bygningssnedker

Køkkenmontør

Bygningsstruktør

Struktør

Civiløkonom

Økonom

Detailslagterlærling

Slagterlærling

Distributionsleder, post

Distributionschef

Ejendomsserviceelev

Ejendomsserviceteknikerelev

Eksportchef

Import- og eksportchef

Eksportmedarbejder

Import- og eksportmedarbejder

Elektroingeniør

Elektronikingeniør

Fabriksarbejder

Produktionsmedarbejder

Finansmedarbejder

Finansrådgiver

Fitness instruktør

Fitness-instruktør

Flyttearbejder

Flyttemand

Forretningsudvikler

Virksomhedsudvikler
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DiscoAms-stillingsbetegnelse

ESCO-STAR-stillingsbetegnelse

Fritidsklubleder

Leder af børne- og ungdomsklub

Gastronomelev

Kokkeelev

Grillekspedient

Fast food ekspedient

Handelsassistent

Ordrebehandler

Helikopterpilot

Helikopterfører

Industristeknikerlærling

Industriteknikerlærling

Ingeniør, design og innovation

Civilingeniør

Institutionsleder

Vuggestueleder

Keramisk formgiver

Keramiker

Klimatolog

Klimaforsker

Klinikassistent

Tandklinikassistent

Kommunikationsmedarbejder

Kommunikationskonsulent

Konferencechef

Arrangementchef

Konserveringstekniker

Konservator

Kostumetegner

Kostumedesigner

Kundeserviceleder

Kundeservicechef

Kursuskoordinator

Eventassistent

Kvalitetsmedarbejder

Kvalitetsingeniør

Kvalitetsmedarbejder, design,
formgivning og grafisk arbejde

Designassistent

Kvalitetsmedarbejder, nærings- og
nydelsesmiddel

Fødevareinspektør

Lager- og logistiklærling

Lager- og logistikelev

Lejrchef

Campingpladsbestyrer

Lektor, professionshøjskole

Lektor, professionshøjskole og erhvervsakademi

Levnedsmiddelassistent

Levnedsmiddeltekniker

Luftfartsassistent

Trafikassistent

Mejeri-ingeniør

Mejeritekniker

Minkfarmmedhjælper

Pelsdyravler

Musikinstrumentbygger

Guitarbygger

Naturgeograf

Geograf

Operationssygeplejerske

Specialsygeplejerske

Personalesekretær

HR-assistent

Ph.d.-stipendiat, humaniora

Ph.d., humaniora

Side 17/19

DiscoAms-stillingsbetegnelse

ESCO-STAR-stillingsbetegnelse

Ph.d.-stipendiat, naturvidenskab og
teknik

Ph.d., naturvidenskab og teknik

Ph.d.-stipendiat, samfundsvidenskab

Ph.d., samfundsvidenskab

Ph.d.-stipendiat, sundhedsvidenskab

Ph.d., sundhedsvidenskab

Ph.d.-stipendiat, teologi

Ph.d., teologi

Plastmager

Operatør, plastmager

Projektleder, bygge og anlæg

Byggeleder

Radio- og tv-fagtekniker

Elektrofagtekniker

Salgskonsulent

Assistent til salgssupport

Sandblæser

Operatør, jern & metal

Seniorforsker, naturvidenskab og teknik Senior forsker, naturvidenskab og teknik
Seniorforsker, samfundsvidenskab

Senior forsker, sundhedsvidenskab

Seniorforsker, sundhedsvidenskab

Senior forsker, sundhedsvidenskab

Seniorforsker, humaniora

Senior forsker, humaniora

Seniorforsker, teologi

Senior forsker, teologi

Sikkerhedsmedarbejder, vagt, sikkerhed Sikkerhedsmedarbejder, vagt, sikkerhed og
og overvågning
overvågning - med valg af et alias
Skibsassistent

Maskinassistent

Skov- og landskabsingeniør

Skovbrugsrådgiver

Styrmand

Overstyrmand

Sundhedsservicesekretær

Administrativ lægesekretær

Teaterdirektør

Kunstnerisk leder

Teaterfrisør

Frisør inden for teater- og
tv-branchen

Teknisk designelev

Teknisk designerelev

Teknisk skribent

Teknisk kommunikator

Telefagteknikerelev

Teleteknikerelev

Tilsynstekniker

Tilsynstekniker, fødevarer

Toldklarerer

Tolder

Trafikstyringsmedarbejder

Trafikplanlægger

Turistchef

Turismechef

Udviklingskonsulent

Kommunal planlægger

Underviser, erhvervsakademi

Erhvervsskolelærer

Vejasfaltør

Asfaltør

Vejasfaltørelev

Asfaltørelev
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ESCO-STAR-stillingsbetegnelse

Vinkyper

Kældermester

Webdesigner

UX designer

Zoneterapeut

Massageterapeut

Ædelsmedeelev

Guld- og sølvsmedelev
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