
www.hedensted.dk/jobcenter

Jobcenter Hedensted kan hjælpe dig med at 
finde nye medarbejdere til din virksomhed. 
Du kan benytte vores hjemmeside: www.
jobnet.dk til at annoncere ledige stillinger. 
Her har din virksomhed også mulighed for 
at søge efter personer med CV’er, der passer 
til det din virksomhed efterspørger. Det er 
nemt og hurtigt.

Jobcentret kan tilbyde at finde egnede ledige 
som matcher virksomhedens jobbeskrivelse. 
Efter jobinterviews i jobcentret henvises de 
bedst egnede til en samtale på virksomhe-
den. Det endelige valg er naturligvis dit.

Rekruttering
• Det er gratis for din virksomhed, at be-

nytte alle Jobcenter Hedensteds service-
ydelser.

• Jobcentret har kendskab til jobsøgere fra 
alle brancher. 

• Jobcentret kan hjælpe dig med at kombi-
nere/vælge den rette rekrutteringsform.

• Jobcentret kan understøtte virksomhe-
den i introduktionen af den nye medar-
bejder.

Fordelene er 

• Inden du kontakter Jobcentret kan du 
udarbejde et forslag til jobbeskrivelse/
stillingsannonce, som beskriver: 

• Primære opgaver og ansvarsområder 
i jobbet.

• Krav til faglige og personlige kom-
petencer.

• Informationer om arbejdstid, ønsket 
starttidspunkt, aflønning og varighed 
samt andre relevante oplysninger om 
arbejdsvilkår og virksomheden.

• Jobcentret hjælper dig gerne med at ud-
arbejde jobbeskrivelsen.

• Det er vigtigt at du giver Jobcentret be-
sked, når du har ansat din nye medar-
bejder.

Sådan gør du

Vend siden for flere oplysninger om: 

Jobnet, Eures og afskedigelser.



www.hedensted.dk/jobcenter

Jobnet.dk - Danmarks 
største jobmarked

Jobnet.dk er Danmarks største netbaserede 
jobbank, hvor alle ledige i hele Danmark kan 
træffes. 

Har du brug for en ny medarbejder, kan du 
gratis lægge en annonce ind på www.jobnet.
dk. Det er nemt og hurtigt. Og du behøver 
ikke tænke på jobcentrets åbningstider.

Afskedigelser

Hvis din virksomhed bliver nødt til at fore-
tage større afskedigelser, skal virksomheden 
i henhold til varslingsloven informere det re-
gionale beskæftigelsesråd og indgår i for-
handlinger med lønmodtagerne eller deres 
repræsentanter. Jobcentret kan rådgive om 
proceduren, og vi kan hjælpe virksomheden 
og dine medarbejdere med at få det bedste 
ud af situationen.

Der er næsten 2 mio. besøgende hver må-
ned på jobnet.dk, så der er god mulighed 
for, at netop din nye medarbejder findes her.

Vi har gjort det så let som muligt at bruge 
jobnet.dk. Men hvis du har svært ved at 
komme i gang, kan du kontakte Jobnetsup-
porten på telefon 70 15 20 30.

Du kan finde mere information om varslings-
regler og det Regionale Beskæftigelsesråd 
på:
www.brmidtjylland.dk

Work in Denmark – 
Tænk udenlandsk

Hvis det er svært at finde den rigtige med-
arbejder i Danmark, kan du måske finde ar-
bejdskraften i udlandet.

Jobcentret kan hjælpe med at rekruttere ar-
bejdskraft fra hele EU og fra Norge, Island, 
Liechtenstein og Schweiz via den europæi-
ske jobformidling.

Du kan søge efter udenlandske medarbej-
dere direkte ved at søge på CV’er eller ved 
at oprette en annonce på www.workinden-
mark.dk 

Annoncerne kan ses af jobsøgere i hele 
Europa på det sprog, det er skrevet. Derfor 
skal du skrive på det lands sprog, hvor du 
ønsker arbejdskraften fra. Jobcentret kan 
hjælpe med informationer om vigtige regler 
og vilkår, som din virksomhed skal være op-
mærksom på ved annoncering i de enkelte 
lande. 


