V I R K S O M H E DS S E R V I C E

FÅ H J Æ L P F R A DI T JOB C E N T E R

JOBSERVICE DANMARK
- ÉN INDGANG TIL REKRUTTERING I HELE LANDET

Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder sammen med alle landets jobcentre jeres virksomhed
hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft.
Jobservice Danmark er et supplement til jobcentrenes
virksomhedsindsats, når I har vanskeligt ved at finde kvalificeret arbejdskraft eller ønsker samarbejde med flere jobcentre.
Jobservice Danmark tilbyder hjælp, når I har behov for at
rekruttere her og nu, hvis I ønsker en jobserviceaftale om et
løbende og længerevarende samarbejde eller ønsker at stille
virksomhedspladser til rådighed for flygtninge.

I FÅR KOORDINERET SERVICE

Ring til hotlinen 72 200 350 og få hjælp fra jobcentre i Danmark til rekruttering, opkvalificering, integration og fastholdelse. I kan også få en konkret jobserviceaftale, som er et
landsdækkende koncept for jeres samarbejde med jobcentrene. Med en jobserviceaftale kan I være på forkant med at
skaffe nye medarbejdere og skabe gode rammer for vækst.

I FÅR HURTIG SERVICE

Jobservice Danmark leverer i samarbejde
med et tovholderjobcenter en koordineret
service til jeres virksomhed på tværs af
hele beskæftigelsessystemet. Det kan fx
være i samarbejde med a-kasser, Workindenmark og uddannelsesinstitutioner.

HURTIGT SVAR
Jobservice Danmark formidler en kontakt
til det relevante jobcenter, som kontakter
jeres virksomhed inden for én arbejdsdag.
Her rådgiver jobcentret om, hvordan jeres
ønsker og behov kan imødekommes.

JOBSERVICEAFTALE
En jobserviceaftale giver mulighed for at
skabe overblik og planlægge jeres behov
for arbejdskraft på både kort og langt sigt.
Aftalen bygger på tydelig forventningsafstemning mellem jer og jobcentrene med
fokus på behov og udfordringer. I får et
tovholderjobcenter og en kontaktperson
tilknyttet aftalen.

HURTIG LEVERING
Inden for tre arbejdsdage bliver I præsenteret for relevante ledige kandidater. I
kan også aftale en anden løsning, der kan
imødekomme jeres udfordring.

Læs mere om servicen på:
www.jobservicedanmark.dk

KOM VIDERE
Kontakt Jobservice Danmark på 72 200
350, når I:
• har behov for ledig arbejdskraft fra
flere jobcentre
• har behov for opkvalificering af medarbejdere eller rådgivning om fastholdelse
• ønsker en jobserviceaftale, så I kan
være på forkant med at få nye medarbejdere
• ønsker at stille virksomhedspladser til
rådighed for flygtninge.
• Har spørgsmål om IGU (Integrationsgrunduddannelsen)
Kontakt Jobservice Danmark, når I ønsker
service fra flere jobcentre, eller kontakt
jeres lokale jobcenter.
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