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Virksomhedsoverblikket

Introduktion

Virksomhedsoverblikket er et værktøj, der hurtigt kan give et overblik over virksomheder, der er relevante for udvalgte stillingsbetegnelser. Værktøjet er udviklet
til at understøtte den virksomhedsrettede indsats.
En del af oplysninger i Virksomhedsoverblikket er faktuelle virksomhedsoplysninger fra bl.a. cvr-registret. Andre oplysninger relaterer sig til den branche virksomheden er tilknyttet eller rekrutteringssituationen for en bestemt type arbejdskraft.
Oplysninger i Virksomhedsoverblikket skal understøtte arbejdet i jobcentret ved at
lave en liste af virksomheder, der er relevante at kontakte, ud fra de søgekriterier
der er valgt.
Alle stillingsbetegnelser på hele det danske arbejdsmarkedet
Alle ca. 900 stillingsbetegnelser for alle landets aktive virksomheder med minimum én ansat som udgangspunkt i Virksomhedsoverblikket. Til sammen giver det
knap 200 mio. observationer, som der tages stilling til i Virksomhedsoverblikket.
Med det antal observationer vil der være områder på arbejdsmarkedet, der ikke belyses lige godt. Det er derfor vigtigt, at Virksomhedsoverblikket benyttes som et
understøttende værktøj, men at brugeren beriger det med eget kendskab til det lokale arbejdsmarked.
Antal virksomheder
Som udgangspunkt er alle virksomheder med i Virksomhedsoverblikket. Begrænsninger på filstørrelser gør dog, at visse informationer bortfalder. Det vil derfor ikke
være muligt at finde alle aktive (primært mindre) virksomheder i et givent RARområde. I 2018 forventer STAR at udvikle en funktionalitet der gør det muligt at
udsøge alle virksomheder.
Fortrolighed
Det er ikke tilladt at benytte Virksomhedsoverblikket for andre end jobcentre/arbejdsmarkedskontorer eller lignende. Det skyldes, at en række af informationerne i Virksomhedsoverblikket er fortrolige. Virksomhedsoverblikket må derfor
kun benyttes af sagsbehandlere og lignende og ikke frit distribueres til f.eks. ledige.

VOA/dviz/kbe

Hvordan bruger jeg Virksomhedsoverblikket

For at finde virksomheder skal der fra Virksomhedsoverblikkets startskærm vælges
et jobcenter og en stillingsbetegnelse. Virksomhedsoverblikket tager udgangspunkt
i en stillingsbetegnelse og kan eventuelt udvælges på baggrund af balancestatus
f.eks. paradoks stillinger. Valget af eget jobcenter har ikke betydning for virksomhederne, men alene for den arbejdskraftsreserven som vises for den valgte stilling.
Hvis der vælges rengøringsassistent vil der komme et tal for hvor mange i jobcentret der i deres CV har oplyst, at de kan bestride og søger job inden for stillingen
rengøringsassistent.
Det er muligt at præcisere søgningen til virksomheder i en given kommune eller
inden for et givent postnummer-interval. Som sidste mulighed kan det tilvælges
kun at se virksomheder, der hverken har slået stillinger op på Jobnet inden for de
seneste 36 måneder eller har haft en person i støttet beskæftigelse i 2016.
Figur 1
Startskærm i Virksomhedsoverblikket

Når der trykkes på KØR laver den bagvedliggende Excel-motor en liste med virksomheder. Listen er sorteret efter relevans, således at virksomheden øverst på listen
– på baggrund af tilgængeligt data – vurderes til at være mest relevant i forhold til
den konkrete stillingsbetegnelse. Uanset virksomhedens placering på listen skal oplysningerne anvendes som vejledende, når der tages kontakt til en virksomhed.
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Gennemgang af informationer i virksomhedsoverblikket

I Virksomhedsoverblikket indgår en række forskellige informationer. Ved at holde
musen over overskriften kan brugeren se en hjælpetekst, der giver en definition for
informationen med et eventuelt eksempel, seneste opdatering, kilden for oplysningen og andre eventuelle bemærkninger.
Figur 2 – Hjælpetekst

Oplysningerne i Virksomhedsoverblikket gennemgås med udgangspunkt i en søgning efter chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel for RAR Hovedstaden.
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Overordnede informationer
Øverst i Virksomhedsoverblikket står det angivet, hvilken stillingsbetegnelse man
har søgt på, hvilken balancestatus stillingen har og hvor mange, der er i arbejdskraftreserven for den specifikke stillingsbetegnelse i det valgte jobcenter.
Stillingsbetegnelserne svarer til de stillingsbetegnelser, som der anvendes i arbejdsmarkedsbalancen. En virksomhed optræder på listen, hvis virksomheden vurderes at være relevant for den søgte stillingsbetegnelse.
Balancestatus vil blive opdateret sammen med den halvårlige rekrutteringssurvey
mens arbejdskraftreserven opdateres månedligt.
Dernæst indeholder Virksomhedsoverblikket faktuelle oplysninger om virksomhederne som fx branche, antal ansatte og udvikling i beskæftigelsen det seneste år.
Virksomheden er opgjort på p-nummer-niveau. Informationerne er delvist fra
cvr.dk og delvist nogle, som STAR beregner.
Rækkefølgen af virksomheder er baseret på hvor relevante virksomhederne vurderes at være for den valgte stillingsbetegnelse. Hvis brugeren er interesseret i et
mindre geografisk område kan det tilvælges på startsiden – enten som postnummer-interval eller en specifik kommune. Lav en ny søgning med den nye geografiske afgrænsning.
Figur 3 – Overordnede informationer
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Oplysninger relateret til stillingsbetegnelse
Andelen af branchens stillingsopslag opgør, hvor stor en andel stillingsopslagene
efter chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel udgør af branchens samlede stillingsopslag inden for de seneste 36 måneder.
Antal jobopslag efter den søgte stilling opgør det konkrete antal personer, som
virksomheden har søgt efter på Jobnet til den givne stillingsbetegnelse inden for de
seneste 36 måneder. En stjerne indikerer, hvorvidt virksomheden har slået en stilling op de seneste 6 måneder.Virksomhedsoverblikket indeholder endnu ikke opslåede stillinger fra andre jobportaler.
I figur 4 udgør opslag efter stillingsbetegnelsen chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel 62 pct. af de samlede stillingsopslag i branchen vejgodstransport, som
virksomheden Viggo Petersens EFTF A/S er i. Konkret har Viggo Petersens EFTF
A/S søgt efter 39 personer til stillingsbetegnelsen chauffør, fragt, distribution,
blandet kørsel og stjernen indikerer, at et eller flere stillingsopslag har været inden
for det seneste halve år. De 34 opslag kan dække over 34 separate stillingsopslag
eller færre stillingsopslag, hvor der søges efter mere end 1 person.
Andelen af branchens forgæves rekrutteringer angiver, hvor stor en andel af de
forgæves rekrutteringer efter den søgte stillingsbetegnelse udgør af branchens samlede forgæves rekrutteringer. I nedenstående eksempel står chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel for knap hver fjerde forgæves rekruttering i branchen speditører, som HCS A/S Transport og Spedition er i.
Estimeret antal ansatte for stillingsbetegnelsen opgør, hvor mange det forventes, at
der arbejder i en stillingsbetegnelse i en given virksomhed. Tallet baseres på den
branche, som virksomheden er en del af. F.eks. udgør stillingsbetegnelsen, der svarer til chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel ca. 40 pct. af den samlede beskæftigelse i branchen vejgodstransport. Den information bruges sammen med
virksomhedsstørrelse for at beregne, hvor mange personer det kan forventes, at
virksomheden har ansat i en given stillingsbetegnelse. Bemærk, at dette er et vejledende tal og ikke en oplysning fra den specifikke virksomhed
Har virksomheden haft personer i støttet beskæftigelse angiver, hvorvidt virksomheden har haft personer i løntilskud eller virksomhedspraktik siden 2016.
Figur 4 – Informationer relateret til stillingsbetegnelse
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Kontaktoplysninger for virksomheder
Hvis det vurderes, at en virksomhed er relevant at kontakte for en given stillingsbetegnelse, har Virksomhedsoverblikket adresse og telefonnummer mv.
Figur 5 – Kontaktoplysninger

6

7

Figur 6 – Eksempel på udtræk
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