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Kære medlem
Følgende er en kort gennemgang af kravene til din jobsøgning.
Helt overordnet set SKAL DU søge job, når du får udbetalt dagpenge.
Med venlig hilsen
Lederne

Uddybning af kravene til din jobsøgning:
I din jobsøgning vil du benytte dig af både skriftlige ansøgninger på opslåede stillinger, og uopfordrede henvendelser, ligesom du vil benytte dit netværk aktivt.
Du kan benytte dig af Jobindex, Jobnet, LinkedIn og Jobs app som dine primære databaser.
Du skal:
- Være jobsøgende når du får udbetalt dagpenge, også selvom du har arbejde, sygedage eller ferie nogle af dagene i
ugen.
- Søge minimum 2-3 jobs pr. uge, hvilket giver minimum 8-12 jobs pr. måned.
- Sørge for, at minimum 3 af dine jobsøgninger pr. måned er søgt på opslåede stillinger.
- Sørge for, at din joblog er opdateret med disse jobsøgninger hver uge.
- I jobloggen vedhæftes din ansøgning (også gerne dit CV) på minimum ét af de søgte jobs pr. måned.
Din jobsøgning i måneder, hvor du skal have dagpenge/supplerende dagpenge:
Hvis du får udbetalt dagpenge for en måned (også selvom der er tale om supplerende dagpenge) skal du søge jobs
som nævnt ovenfor.
Er du på vej i arbejde, barsel, efterløn eller andet inden for de næste 6 uger (Mindre Intensiv Indsats)?:
De sidste 6 før du starter arbejde, barsel, efterløn og pension har du ikke pligt til, at deltage i samtaler, være aktiv
jobsøgende. Det betyder du ikke behøver at udfylde din joblog på Jobnet. Du skal dog være til rådighed for henvist
arbejde fra dit Jobcenter.
Det er vigtigt at dit jobcenter får noteret på Jobnet, at du er på vej i arbejde inden for 6 uger, da du ellers ikke er
omfattet af ordningen. Hvis dit jobcenter ikke har noteret koden for Mindre intensiv indsats på Jobnet, gælder
det der er aftalt i Krav til jobsøgning.
Denne ordning gælder ikke hvis du er på vej i uddannelse. Vær opmærksom på, at du skal være fuldt jobsøgende
ind til du påbegynder din uddannelse.
Aktivering:
Er du i aktivering skal du fortsat være jobsøgende med minimum 2 jobs pr. uge.
Registrering i jobloggen—hvad tæller som jobsøgning?:
Opfordrede og uopfordrede ansøgninger målrettet specifikke jobs/jobområder, sendt skriftligt eller afleveret personligt.
Søger du via dit netværk er kravet, at din ansøgning/CV, er sendt eller afleveret til en person med ansættelseskompetence (f.eks. en direktør, leder, chef, teamleder, vikarbureau, headhunter, HR eller lign.).
Registrering i jobloggen—hvad tæller IKKE som jobsøgning?:
”Anden aktivitet/jobstøtteaktivitet”, der IKKE tæller som en jobsøgning i jobloggen er, hvis du søger via dit netværk
og møder folk uden ansættelseskompetence til messer, kaffemøder med f.eks. gamle kolleger, personlige og telefoniske henvendelser. Dette er at betragte som et supplement til jobsøgningen (og dermed ”anden aktivitet”), da der
ikke er tale om søgning på et specifikt job.
En registrering i en generel database ved f.eks. et vikarbureau, headhunter, jobportal (en registrering, der ikke er
rettet mod et specifikt job) m.m. er at betragte som et supplement til jobsøgningen (altså ”anden aktivitet”).
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