JOBSERVICEAFTALE – HVAD OG HVORDAN?
En jobserviceaftale skaffer jer kvalificeret, ledig arbejdskraft fra hele landet.
Aftalen er derfor ideel for store og landsdækkende virksomheder med et stort
rekrutteringsbehov. Med en jobserviceaftale får I én samlet, koordineret ser
vice på tværs af jobcentre til blandt andet rekruttering af nye medarbejdere
og opkvalificering af ledige til job.
Hos Jobservice Danmark vil vi gerne hjælpe jer i gang. Få overblikket her.
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AFDÆKNING:

KLAR TIL AT GÅ I GANG:

ER EN JOBSERVICEAFTALE
NOGET FOR JER?
En jobserviceaftale giver store og lands
dækkende virksomheder mulighed for at være
på forkant med at skaffe nye medarbejdere, 
og det kan skabe gode rammer for vækst.

HVEM HJÆLPER MED HVAD?
Jobserviceaftalen bliver tilpasset jeres
ønsker til rekruttering, opkvalificering og
fastholdelse.

Aftalen gælder på tværs af kommuner,
hvor jobcentre samarbejder med a-kasser,
uddannelsesinstitutioner og Workindenmark
for at sikre jer den arbejdskraft, I har brug for.
I får en fast kontaktperson og dermed én
samlet indgang til beskæftigelsessystemet.
Kontakt Jobservice Danmarks hotline på:
tlf.: 72 200 350 – jobservicedanmark@star.dk
– og læs mere om jobserviceaftaler på
www.jobservicedanmark.dk.

Jobservice Danmark inviterer til et møde,
hvor I afstemmer forventninger om aftalens
indhold og servicemål med en konsulent fra
jobcentret. Mødet munder ud i en konkret
aftale for jeres virksomhed.
En jobserviceaftale er en del af jobcentrenes
palet af virksomhedsservice. I er derfor også
velkomne til at kontakte jeres lokale jobcenter.
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AFTALEN ER I HUS:

OPFØLGNING:

HVAD KAN I FORVENTE?
Jobservice Danmark bygger bro mellem
virksomheder og alle landets jobcentre og
gør det let og enkelt at få en koordineret
service fra beskæftigelsessystemet. Med en
jobserviceaftale i hånden bliver det nemmere
og hurtigere at rekruttere på tværs af landet.

PLADS TIL LØBENDE JUSTERINGER
Med jævne mellemrum følger I op på
resultaterne af jobserviceaftalen sammen
med Jobservice Danmark og de involverede
jobcentre.

Jobserviceaftalen har klare servicemål:
• I får tilknyttet én eller flere faste
kontaktpersoner fra jobcentre baseret
på jeres virksomheds geografi og behov.

På den måde er I sikre på, at aftalens form
og indhold løbende passer til jeres behov.
I er altid velkomne til at kontakte jeres
faste kontaktperson med spørgsmål.

• Alle kontaktpersoner svarer på
henvendelser inden for 1 hverdag.
• I er garanteret screening af relevante
kandidater til et job inden for 3 hverdage.

Jobservice Danmark
tlf.: 72 200 350 – jobservicedanmark@star.dk
www.jobservicedanmark.dk

SERVICEREJSE: JOBSERVICEAFTALEN I AKTION
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• Formålet med en jobserviceaftale
er at give store og landsdækkende
virksomheder én samlet vejledning
og service fra jobcentre, a-kasser 
og Workindenmark på tværs af
kommunegrænser.
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Den landsdækkende butikskæde Multibutik A/S
har brug for en medarbejder til deres afdeling
i Kolding.

Multibutik ønsker motiverede og kvalifi
cerede kandidater i Kolding området, og
tovholderjobcentret går straks i gang med
at finde og screene potentielle kandidater 
til virksomheden.

De tager derfor kontakt til deres faste kontakt
person i Hvidovre Jobcenter.
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Jobcenter Kolding sender kandida
ternes CV’er og kontaktinformation
til tovholderjobcentret.

KORT OM EN
JOBSERVICEAFTALE

Tovholderjobcentret sender Multibutiks
stillingsopslag til det lokale jobcenter i Kolding.
Jobcenter Kolding finder inden for tre
hverdage tre kvalificerede kandidater, to bosat 
i Kolding Kommune og én bosat i Fredericia.

• En jobserviceaftale tager udgangs
punkt i den konkrete virksomheds
behov for rekruttering af nye med
arbejdere. Aftalen kan også omhandle
opkvalificering og fastholdelse.
• Virksomheden får ét eller f lere
tovholderjobcentre som fast
samarbejdspartner. Tovholderen
står for at koordinere og samarbejde
med andre aktører for at opfylde
virksomhedens behov.

INSPIRATION OG
FAKTA OM JOB
SERVICEAFTALER
Læs mere på star.dk om, hvilke
servicetilbud din virksomhed kan
få fra Jobservice Danmark:
Info om Jobservice Danmark
Star.dk: Info om jobserviceaftale,
hjælp og virksomhedscases.
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Tovholderjobcentret sender informa
tionerne videre til Multibutik, som
afholder ansættelsessamtaler i deres
afdeling i Kolding.

Workindenmark.dk: Service for
rekruttering af udenlandske medarbejdere
Multibutik finder en ny kompetent medar
bejder blandt kandidaterne og er i mål med
rekrutteringen til deres afdeling i Kolding.

Jobservice Danmark
tlf.: 72 200 350 – jobservicedanmark@star.dk
www.jobservicedanmark.dk

