Jobmatch, inspiration og afklaring
Nu er Arbejdsmarkedsstyrelsens nye jobmatch-, inspirations og refleksionsværktøj ”Jobbing” gået i
luften.
Jobbing adskiller sig fra traditionelle jobsøgningsredskaber, og giver dig mulighed for at vise ledige
jobsøgere:

 Hvordan de kan søge inspiration til kompetencer og jobønsker og finde job,
der matcher deres profil
Brugeren matches med relevante job på baggrund af kompetencer, jobønsker, erhvervserfaring
og uddannelse. Brugeren bestemmer selv, hvordan kompetencer, jobønsker, uddannelse og
erhvervserfaring skal vægte.
Brugeren kan søge inspiration til afklaring af kompetencer og jobønsker bl.a. ud fra, hvilke
kompetencer eller jobønsker andre med samme uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring har
valgt. Jobbing guider således den jobsøgende til at omsætte den konkrete uddannelse og
erhvervserfaring til reelle kompetencer og jobtyper på baggrund af viden om andre brugere på
sitet.

 Hvordan de kan blive guidet til at finde virksomheder og få hjælp til at søge
uopfordret
Jobbing guider og inspirerer brugeren til at finde nye relevante virksomheder. Websitets 'Andre
som dig' -funktion guider brugeren ud fra, hvilke virksomheder andre brugere med samme
kompetencer eller uddannelse som dig har arbejdet hos.
Mange oplever at få job ud fra alternative søgestrategier fx via uopfordret ansøgning. På jobbing
er der derfor fokus på den refleksion, så brugeren bedst muligt kan afklare, hvilken strategi der
passer bedst til det konkrete jobopslag eller den valgte virksomhed.

 Hvordan de kan skabe overblik og få hjælp til at planlægge jobsøgning
Jobbing giver brugeren mulighed for at strukturere og skabe overblik over sin jobsøgning.
Brugeren kan fx gemme jobopslag og virksomheder på en to-do liste. Der er mulighed for at
skrive noter om de gemte virksomheder, afdække sit netværk på LinkedIn i forhold til den
konkrete virksomhed, lave deadlines og få overblik over brugerens jobsøgningsadfærd.

Hvordan bliver man oprettet?
Det er nemt at oprette en profil på Jobbing, da man ikke skal oprette sig med nyt brugernavn og
adgangskode, men kan vælge mellem at logge ind med LinkedIn eller NemId. Brugeren kan både
importere sit CV fra LinkedIn og Jobnet og behøver derfor ikke at indtaste alle data igen.

Hvem kan bruge Jobbing.dk?
Værktøjet er målrettet personer med mellemlange og lange videregående uddannelser.
Jobbing henvender sig både til jobsøgende og jobskiftere og kan med fordel inddrages i
jobcentre, a-kasser og andre aktørers arbejde med jobsøgende.
Værktøjet er frit tilgængeligt og kan tilgås fra https://jobbing.dk/. Du kan også starte med at se
vores video her: http://youtu.be/ecEhGC__iW0

