TJEK DINE JOBFORSLAG - mindst hver 7. dag
Til dig, der er tilmeldt som jobsøger

Du er meldt ledig
Vi byder dig velkommen til jobnet.dk. Her i folderen vil vi kort
fortælle dig, hvordan du tjekker dine jobforslag - og præsentere
nogle værktøjer, der kan være nyttige i din jobsøgning.

Gå på jobnet.dk

Du kan logge på Jobnet med NemID eller med dit brugernavn og
adgangskode til Jobnet.

Tjek dine jobforslag

Tips

Mindst hver 7. dag

Huskeservice finder du ved at klikke på
menupunktet INDSTILLINGER i venstremenuen på
MIN SIDE.

Når du klikker på knappen Tjek dine jobforslag, får du en liste
med relevante jobannoncer, du kan læse og evt. søge. Ved at
klikke på knappen Tjek dine jobforslag bliver det med det samme
registreret, at du har tjekket dine jobforslag.
Under knappen kan du se fristen for at tjekke dine jobforslag.

Hvis du glemmer at tjekke dine jobforslag, får du en påmindelse
og en ny frist på 7 dage - de to første gange. Glemmer du at
tjekke dine jobforslag tre gange eller mere inden for 12 måneder,
bliver du afmeldt.
Det kan få konsekvenser for dine dagpenge /
arbejdsmarkedsydelse / kontantydelse / integrationsydelse og
kontanthjælp / uddannelseshjælp.
Derfor er det vigtigt, at du husker at tilmelde dig igen - med det
samme, da du heller ikke får disse ydelser i de dage, du er
afmeldt.

Tilmelder du dig huskeservice, sender vi en sms og/
eller en e-mail til dig dagen før, du skal tjekke dine
jobforslag. Det er dog stadig dit ansvar, at du får
tjekket dine jobforslag til tiden – også hvis vores
sms eller e-mail ikke når frem.

Registrer din jobsøgning joblog

Jobloggen giver dig et overblik og mulighed
for at planlægge dine jobsøgningsaktiviteter.
Her kan du målrette, organisere og
dokumentere din jobsøgning. Du skal være
opmærksom på, at du kan have pligt til at
registrere dine jobsøgnings-aktiviteter i
jobloggen. Din A-kasse eller dit jobcenter vil
informere dig om kravene for din joblog.
Du finder jobloggen via MIN JOBSØGNING i
topmenuen.

Historik

I venstremenuen på MIN SIDE kan du se
menupunktet MIN HISTORIK Her kan du for
eksempel se, hvornår du har tjekket dine
jobforslag – og om du har modtaget nogle nye
påmindelser samt hvilke tidligere påmindelser,
du har fået.

Tidligere Tjek af dine jobforslag
Dette link åbner en liste med datoer for, hvornår
du sidst har tjekket dine jobforslag. Det er også din
kvittering for, at du har tjekket dine jobforslag.

Tidligere påmindelser
Her kan du se, hvis du har fået en påmindelse,
fordi du uheldigvis havde glemt at tjekke dine
jobforslag.

Hjælp til Jobnet
På Jobnets forside finder du supportens side.
Ved at klikke på billedet, er der mulighed for at finde vejledninger og mange
spørgsmål og svar.

