IGU - integrationsgrunduddannelse - Brug Jobnet til IGU jobannoncer
IGU jobs kan slås op på Jobnet, så IGU jobs er synlige for bl.a. flygtninge og jobcentre. Både
virksomheder og jobcentre kan slå de ordinære IGU jobs op på Jobnet.
I IGU jobannoncen på Jobnet skal IGU indsættes i overskriften, så IGU jobannoncerne nemt kan
søges frem, og så det fremgår tydeligt i et søgeresultat over ledige stillinger, at der er tale om et
IGU job. Eksempelvis kan arbejdsgivere og jobkonsulenter oprette jobannoncer med titel: ”IGU: xx
søges til xx”. Derudover følges blot den normale arbejdsgang for oprettelse af jobannoncer.
Læs mere om IGU
Udfyldning og udsøgning af CV på flygtninge
Jobcentret kan opfordre flygtninge til at udfylde et CV på Jobnet, så der sikres det bedst mulige
grundlag for en digital udsøgning efter egnede flygtninge både fra det enkelte jobcenter og på tværs
af flere jobcentre. Udfyldelse af CV-oplysninger i Jobnet er en forudsætning for, at virksomheder
og jobcentrene kan udsøge flygtninge på tværs af kommunegrænser.
Når den enkelte flygtning skal udfylde et CV, kan jobcentret via funktionen medbetjening
understøtte indtastning af CV’et. Selve CV’et kan for nyankomne udfyldes på baggrund af
overgivelsesskemaet, som kommunen får overleveret fra asyloperatøren (se nedenfor). Med
medbetjening menes der, at en sagsbehandler sidder ved en PC og sammen med borgeren udfylder
CV på Jobnet. Borgeren skal selv logge ind, hvilket kræver Nem-ID eller brugernavn/ adgangskode,
hvis borgeren tidligere har været logget ind og har oprettet nem adgang til Jobnet.
Information fra asylcenter til kommunen om nyankomne
Der er kommet en ny vejledning til kommuner: ”Vejledning om overgivelsesskema for nye
flygtninge i kommunen”. Denne pixi-vejledning beskriver bl.a., hvordan kommunen kan anvende
overgivelsesskemaet med kompetenceoplysninger fra asylsystemet til udarbejdelse af CV på Jobnet.
Her er link til vejledningen: http://www.integrationsviden.dk/nyankomne/modtagelse/styrket
informationsudveksling-mellem-indkvarteringsoperatorer-og-kommuner#.V_3zD037VaQ
Det er afgørende for en god integrationsindsats, at den kommune, der modtager en flygtning, så
tidligt som muligt har adgang til relevante oplysninger om den enkelte og om den enkeltes viden og
kompetencer, så kommunen kan forberede modtagelsen og integrationsindsatsen.
Overgivelsesskemaet kan bidrage til at give kommunerne et styrket grundlag for at iværksætte en
tidlig og målrettet integrationsindsats for nytilkomne flygtninge.
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