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Nyt Jobnet for
Arbejdsgivere

Obligatorisk
integration til
jobordremodul
1. december 2017

Jobnet for Arbejdsgivere (JobAG) bliver d. 27. marts 2017 relanceret via en ny platform med egen hjemmeside til virksomhederne
(www.jobag.jobnet.dk).
Det nye Jobnet for Arbejdsgivere

Det betyder, at virksomhederne får en ny og forbedret indgang til
Jobnet. Virksomhederne får adgang til den optimerede CV-søgning,
der i dag er tilgængelige på Jobnet for Jobkonsulenter. Den nye side
vil have mange af de samme funktioner som i dag såsom CVsøgninger og oprettelse af jobannoncer.
Som en helt ny service, kan virksomhederne på det nye Jobnet for
arbejdsgivere oprette digitale jobordrer til landets jobcentre via et
nyt jobordremodul. Med et landsdækkende jobordremodul bliver det
lettere for jobcentrene at samarbejde på tværs af kommunegrænser
for at besvare jobordrer digitalt.
Det nye jobordremodul bliver obligatorisk for jobcentrene at integrere i deres kommunale it-system ultimo 2017, jf. databekendtgørelsen. Det betyder, at alle kommuner skal være tilmeldt jobordremodulet senest d. 1. december 2017.

Kontakt jeres itleverandør for
integration af
jobordremodul i
jeres fagsystem

Det nye jobordremodul – trinvis implementering

Da kommunerne har forskellige it-leverandører, bliver der tale om
en trinvis implementering hos jobcentrene fra marts til 1. december
2017. Derfor er det vigtigt, at I kontakter jeres it-leverandør, og hører dem om mulighederne for at blive integreret med jobordremodulet.
Vi vil gøre opmærksom på, at STAR leverer funktionaliteten og
platformen henvendt til virksomheder, mens det er jeres itleverandør, der leverer funktionaliteten i jeres behandling af
jobordrer og eventuel integration til fagsystemer. Derfor bør I kontakte jeres it-leverandør vedrørende de løsninger, de kan tilbyde.
STAR anbefaler, at I koordinerer kontakten til it-leverandører med
andre jobcentre med samme system, og/eller jobcentre, som er en
del af jeres rekrutteringssamarbejde.

Tilmeld
jobordremodulet
på dfdg@star.dk

Tilmelding til jobordremodulet

Når det enkelte jobcenter er klar til at anvende det nye jobordremodul, er det vigtigt, at I melder dette ind til STARs landssupport på
dfdg@star.dk.
Landssupporten vil derefter åbne op for, at virksomhederne kan indsende digitale jobordrer til jeres jobcenter. I vil herefter modtage en
besked i jeres fagsystemer, hver gang en virksomhed vælger jer som
ansvarlig for en jobordre, eller hvis I på en anden måde er involveret
i en jobordre, som et andet jobcenter modtager. Som jobcenter kan I
også logge på JobAG og oprette jobordrer og jobannoncer på vegne
af virksomheden. Landssupporten åbner først op for jobordremodulet, når et vist antal kommuner er klar til systemet, for at sikre, at der
er jobcentre nok til at modtage virksomhedernes ordre.

Aftal samarbejde
om jobordrer på
tværs af jobcentre

Samarbejde på tværs af jobcentre om jobordrer

Jobcentre, der er tilmeldt jobordremodulet, kan vælges af en virksomhed som ansvarligt jobcenter for en given jobordre. Virksomheden vælger, hvordan den vil kontaktes (fx per mail/telefon), indenfor
hvilket tidsrum, samt hvor mange ledige kandidater, den ønsker, at
jobcentret præsenterer. Indkomne jobordrer er synlige og tilgængelige for alle integrerede jobcentre, men kun det ansvarlige jobcenter
vil modtage en besked omkring ordren. Jobcentre kan kommunikere
med hinanden via jobordresystemet, hvis et andet jobcenter fx har
relevante ledige kandidater, der bør formidles med til virksomheden
af det ansvarlige jobcenter. Kontakt til virksomheden og udsendelse
af CV’er på relevante ledige kandidater bør derfor ske i koordination
med det ansvarlige jobcenter, så virksomheder sikres en god service
og de bedst egnede ledige kandidater.
Det vil være muligt at tilknytte en tovholder-funktion i jeres fagsystemer, der betyder at det kun er ét jobcenter/én bestemt kontaktperson, der kan kontakte virksomheden via jobordresystemet. . Det er
ikke en funktion der er obligatorisk, men er der et ønske i jeres jobcenter om denne funktionalitet, skal I henvende jer til jeres itleverandør.
I forhold til eksisterende samarbejde på tværs af jobcentrene, for eksempel gennem et fælles rekrutteringssamarbejde, skal I være opmærksomme på, at ikke alle jobcentre nødvendigvis er klar til at arbejde via det nye jobordremodul på samme tidspunkt. Virksomhederne kan kun oprette jobordrer til de kommuner, som er integreret
til jobordremodulet. Er virksomhedens normale samarbejdspartner
ikke integreret med jobordremodulet endnu, betyder det, at virksomheden enten kan vælge et andet jobcenter eller som hidtil afgive
ordrer på anden vis til eget jobcenter.
STAR anbefaler, at kommunerne i fællesskab aftaler, hvordan samarbejdet skal være under og efter implementeringen af jobordremo-
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dulet, evt. gennem de eksisterende rekrutteringsfællesskaber. Det er
vigtigt, at jobcentrene aftaler arbejdsgange, der sikrer, at virksomheden får en koordineret service på tværs af jobcentrene.
Download materiale om JobAG til
virksomheder på
star.dk

Få mere at vide om
JobAG og
jobordremodulet

Informationsarrangementer

STAR laver informationsmaterialer henvendt til virksomhederne
omkring det nye Jobnet for Arbejdsgivere. Postkort og flyer om
JobAG kan downloades på www.star.dk og uddeles til virksomheder. STAR vil fra april-juni 2017 stå for en informationskampagne i
relevante medier om Jobnet for Arbejdsgivere henvendt mod virksomhederne.
STAR vil fra foråret og frem til den fulde implementering af
jobordremodulet tilbyde en række informationsarrangementer om
det kommende jobordremodul og JobAG til kommunerne. Arrangementerne vil være henvendt til både på ledelses- og medarbejder
og arrangeres i samarbejde med STARs regionale Arbejdsmarkedskontorer (AMK) og med KL.
Hold øje med Arbejdsmarkedskontorernes netværksmøder for at se,
hvornår JobAG præsenteres for jeres jobcenter. KL afholder i juni
2017 temadage for alle landets jobcentre omkring det tværkommunale samarbejde om blandt andet jobordrer. Her er der mulighed for
at aftale faste arbejdsgange i forhold til det nye jobordremodul.
Læs mere om Jobnet for Arbejdsgivere i STARs IT-nyhedsbrev fra
november 2016 og marts 2017.

Tidsplan for
implementering af
Jobnet for Arbejdsgivere

Tidsplan for implementering af Jobnet for arbejdsgivere
27. marts 2017
Jobnet for Arbejdsgivere offentligøres
April-juni 2017
Informationskampagne overfor virksomheden (1. runde)
April-Maj 2017
AMK netværksmøder
Juni 2017
KL temadage
Oktober-november 2017 Informationskampagne overfor virksomheden (2. runde)
1. dec. 2017
Alle jobcentre skal være tilmeldt
jobordremodulet
For spørgsmål omkring Jobnet for Arbejdsgivere kontakt
Liv Hansen på lih@star.dk
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