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1 Introduktion
I Schultz Fasit kan du gennem rekrutteringsanmodningsmodulet oprette en rekrutteringsanmodning og
formidle en kandidat til anmodningen. Du kan også modtage rekrutteringsanmodninger, der er oprettet af
en virksomhed i Jobnet for arbejdsgivere (JobAG).
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2 Rekrutteringsanmodning
Opretter du en rekrutteringsanmodning, kan du gøre anmodningen synlig for virksomheden på Jobnet for
arbejdsgivere (JobAG).
Du kan oprette en rekrutteringsanmodning både fra startsiden og fra virksomhedssiden i venstremenuen.
På startsiden kan du se alle rekrutteringsanmodninger.

Værd at vide


Når virksomheden opretter en rekrutteringsanmodning på JobAG, overføres den automatisk til
Schultz Fasit. Rekrutteringsanmodningen vises på startsiden og under virksomheden.



Du kan klikke på Vis som PDF og få en udskrift, der kan bruges som evt. jobopslag. Schultz Fasits
PDF-udgave af rekrutteringsanmodningen er kun et eksempel på, hvilke data man kan få vist i en
udskrift.



I jobcentret kan I lave jeres egen udgave af udskriftsskabelonen, hvor I både kan ændre på
opsætningen og de data, I ønsker at få vist.

En rekrutteringsanmodning kan enten oprettes af virksomheden eller af jobcentret.
Eksemplet nedenfor er med start fra virksomhedssiden i Schultz Fasit.
Sådan gør du:


Vælg Rekrutteringsanmodning i venstremenuen.



Du kan enten vælge at åbne en eksisterende anmodning eller oprette en ny.



Vælg Stillingsbetegnelse, og udfyld relevante felter.

Det er ikke muligt at publicere før de obligatoriske felter er udfyldt.

Schultz
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Udfyld obligatoriske felter:

Schultz

o

Stillingsbetegnelse

o

Jobbeskrivelse

o

Anmodningsstatus

o

Virksomhed

o

Kontaktperson

o

E-mailnotifikation til virksomhed
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Afslut med Gem eller Gem og Luk.



Klikker du på Gem, kommer der nye funktioner frem i båndet samt en gul bjælke, som fortæller, at
rekrutteringsanmodningen ikke er publiceret.



Vælg en anden anmodningsstatus end Lead.



Klik på Publicér.



Klik OK.

Værd at vide


Rekrutteringsanmodningen får automatisk tildelt et referencenummer, der gør det nemt at
fremsøge og dele anmodningerne.



Referencenummeret fremgår af Schultz Fasits standardvisninger.



Referencenummeret er synligt i det interne kommentarfelt og vil derved være synligt for andre i
jobcentret, som har adgang til at se rekrutteringsanmodningen.

Schultz
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Tip


2.1

Her gives et eksempel på en visning med brug af referencenummeret.

Anmodningsstatus

I Schultz Fasit kan du følge hændelsesforløbet på rekrutteringsanmodningen under Anmodningsstatus.

Anmodningsstatus kan være følgende:


Lead – Denne status vil være udfyldt fra start. Du har endnu ikke publiceret
rekrutteringsanmodningen, og den vises derfor ikke på JobAG. Denne status bruger du, når det
endnu ikke er helt sikkert, at virksomheden ønsker hjælp til rekruttering, eller du mangler
oplysninger.



Kandidatudsøgning – Denne status betyder, at du har en åben rekrutteringsanmodning på JobAG,
og at den er synlig på JobAG. Det er fasen, hvor der udsøges kandidater til
rekrutteringsanmodningen.

Schultz
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Kandidatformidling – Denne status betyder, at der er en rekrutteringsanmodning på JobAG med
statussen Midlertidig inaktiv. Det er fasen, hvor du har formidlet kandidater til virksomheden, og du



afventer tilbagemelding fra virksomheden.

Opfølgning på virksomhed – Denne status betyder, at du har en lukket status på



rekrutteringsanmodningen på JobAG. Den er lukket for virksomheden, men indikerer, at
jobcenteret ønsker at følge op på virksomhedens eventuelle ansættelsen af borgeren.

Afsluttet – Her er rekrutteringsanmodningen lukket på JobAG og i Schultz Fasit.



Vær opmærksom på
Du kan fortsat formidle kandidater, mens anmodningen har statussen Kandidatformidling. Du
skal derfor alene betragte denne status som et styringsværktøj.



Værd at vide


Under svartype kan du vælge mellem CV skal fremsendes, Personligt fremmøde, Telefonisk
kontakt fra borger og Telefonisk kontakt fra Jobcenter/ A-kasse.



Det fremgår af rekrutteringsanmodningen, hvilket tidspunkt den er afsluttet på. Her kan du se et
eksempel på en visning.

Tip

2.2

Behandlingsfrist på rekrutteringsanmodning

I feltet Behandlingsfrist på rekrutteringsanmodningen kan du fastsætte en frist for behandling af
anmodningen.
Jobcentret definerer selv brugen af feltet. Det kan fx være datoen for, hvornår der er aftalt formidling af
borgere til støttet job.

Schultz
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Vær opmærksom på

2.3



At datoen for behandlingsfristen ikke kan være d.d.



Hvis feltet bruges på en rekrutteringsanmodning, der behandles samme dag, vil datoen kun
kunne sættes til tidligst dagen efter eller blankes.

Kandidatformidling

Det er muligt at formidle en kandidat fra et andet jobcenter. Det jobcenter, borgeren er tilknyttet, modtager
et advis med information om formidlingen.


Vælg den rekrutteringsanmodning, der skal formidles, enten fra startsiden eller virksomhedssiden.



Klik på Formidl ny kandidat.

Eller


Klik på Kandidatformidlinger.



Klik på Formidl ny kandidat.

Schultz
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Klik på Udsøg borger.



Udfyld relevante oplysninger, og afslut med Gem og luk.

Værd at vide


Det er muligt at udsøge den første kandidat, der er registreret ansat på
rekrutteringsanmodningen via avanceret søgning.



Her ser du et eksempel på en visning.

Schultz
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Det er muligt at annullere kandidatformidlingen igen.


Klik på Annullér kandidatformidling.



Angiv årsagen til annulleringen.



Ændr Status for kandidatformidling til Kandidat fjernet.

Vær opmærksom på


På borgersiden kan du angive borgeren som kandidat til rekrutteringsanmodningen. Klik på
Kandidatformidlinger i venstremenuen under jobsøgning.



Klikker du på Formidl ny kandidat, skal feltet opdateres, før kandidaten kommer frem.

Læs mere


2.4

Hvis du vil vide mere om kandidatformidlinger fra borgersiden, kan du læse vejledningen
Borgere i Schultz Fasit.

Formidlingsgrad på rekrutteringsanmodning

I Schultz Fasit bliver der på rekrutteringsanmodningen automatisk beregnet en formidlingsgrad. Du finder
formidlingsgraden under overskriften Kandidatformidlinger og formidlingsgrad.
Formidlingsgraden kan give et overblik over formidlingsindsatsen.

Schultz
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Følgende bliver beregnet under punktet Formidlingsgrad:


Antal formidlinger afventende godkendelse
o



Antal godkendte formidlinger
o



Svarende til antal kandidatformidlinger med status Ansat af virksomheden

Antal formidlinger afvist af virksomheden
o



Svarende til antal kandidatformidlinger med status Kandidat fjernet - ikke mere relevant

Antal ansatte formidlinger
o



Svarende til antal kandidatformidlinger med status Formidling tilgængelig for virksomhed

Antal annullerede formidlinger
o



Svarende til antal kandidatformidlinger med status Formidling afventer godkendelse

Svarende til antal kandidatformidlinger med status Ikke ansat af virksomheden

Formidlingsprocent
o

Formidlingsprocenten er et afrundet heltal for, hvor mange procent summen af
nedenstående felter udgør af det ønskede antal kandidater:


Antal kandidatformidlinger med status Formidling tilgængelig for virksomhed



Antal kandidatformidlinger med status Ansat af virksomheden



Antal kandidatformidlinger med status Ikke ansat af virksomheden

Schultz Fasit vil automatisk vedligeholde værdierne i disse felter, når der formidles borgere, når
kandidatformidlinger skifter status, og når det ønskede antal kandidater ændres.

Schultz
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2.4.1 Eksempler Formidlingsgrad
Nedenfor ses et eksempel på en virksomhed, der har ønsket tre kandidater formidlet. Når den første
kandidat er formidlet, vil formidlingsprocenten være 33%.

Hvis virksomheden efterfølgende ændrer det ønskede antal til fire kandidater og der er to
kandidatformidlinger, ændres formidlingsprocenten til 50%.

Schultz

Side 13 af 40

Schultz Fasit

Værd at vide


Felterne under Formidlingsgrad er ikke-redigér bare heltalsfelter.



Det er muligt at formidle flere kandidater, end virksomheden ønsker, og formidlingsprocenten vil
derfor kunne være over 100%.



Alle felterne er søgbare, se afsnit 2.3.1.

2.4.2 Eksempler på visninger
Det er muligt at bruge alle de beregnede felter under Formidlingsgrad i avanceret søgning og dermed
kunne bygge visninger, der skaber et overblik over formidlingsindsatsen.

2.4.2.1

Eksempel med annullerede formidlinger

Nedenfor ses en visning over de formidlinger, der er annulleret i dag og i sidste uge.

2.4.2.2

Eksempel med formidlet borger, der er blevet ansat

Her får du en visning over formidlede borgere, som er blevet ansat. Samtidig får du et overblik over, hvor
mange der undervejs i processen afventer godkendelse, er formidlet og annulleret, samt hvor mange der er
afvist.

Schultz
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3 Virksomhedskontakter
Under rekrutteringsarbejdet er det muligt at sende samt modtage beskeder til/fra virksomheden.
Sådan gør du:


Gå til Virksomhedskontakter på Rekrutteringsanmodningen



Skriv beskeden til virksomheden i feltet Blivende kommentar til/fra virksomhed



Gem og publicér

Når virksomheden har skrevet på anmodningen i JobAG vil den komme ind i det samme felt, som jobcentret
har skrevet i og omvendt.

Schultz
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4 Tillægsydelse
Det er muligt at tilkøbe ekstra funktionalitet til rekrutteringsanmodningsmodulet. Denne ekstra
funktionalitet er opdelt i modulerne Understøttelse af rekrutteringssamarbejder og Formidling af støttede

job.
Understøttelse af rekrutteringssamarbejder - Et rekrutteringssamarbejde er en gruppering af



jobcentre, der kan sammensættes efter aftale jobcentrene imellem. Rekrutteringssamarbejdet giver
mulighed for at dele rekrutteringsanmodninger med andre jobcentre.

Formidling af støttede job – Giver mulighed for via rekrutteringsanmodningen at formidle støttede



job samt arbejde med servicemål og formidlingsansvarlige (kaldet tovholder på JobAG).

Vær opmærksom på


Når en virksomhed opretter en rekrutteringsanmodning på JobAG, vælger virksomheden, hvilket
jobcenter, der skal være primær ansvarlig for rekrutteringsanmodningen, og om virksomheden
ønsker en formidlingsansvarlig.



Arbejdet med de to tilkøb kræver særlige roller:
o

Rollen Formidlingsansvarlig, der giver adgang til at være formidlingsansvarlig for
rekrutteringsanmodninger.

o

Rollen Jobejer, der giver brugeren mulighed for at blive tilknyttet
rekrutteringsanmodninger som jobejer eller sekundær jobejer.

4.1

Understøttelse af rekrutteringssamarbejde

Med Understøttelse af rekrutteringssamarbejde er det muligt at oprette og vedligeholde
rekrutteringssamarbejder under Administration. Du har bl.a. mulighed for at navngive
rekrutteringssamarbejdet for at skabe bedre overblik samt udpege en Formidlingsansvarlig, se afsnit 3.1.2.
Sådan gør du:


Vælg Administration.



Klik på Rekrutteringssamarbejder.

Schultz
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Du kan vælge at ændre et eksisterende rekrutteringssamarbejde eller oprette et nyt:


Klik på Nyt.



Udfyld Navn.



Klik på Gem.



Klik i feltet, som derved bliver aktivt.



Klik på Tilføj eksisterende Jobcenter.

Schultz
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Værd at vide


Det er den virksomhed, der har oprettet rekrutteringsanmodningen, som giver tilladelse til, at et
jobcenter kan sætte en formidlingsansvarlig (tovholder) på anmodningen.



Alle de jobcentre, der indgår i samarbejdet, kan både se og arbejde med de anmodninger, som
er delt. De kan også ændre den formidlingsansvarlige.

4.1.1 Brugen af rekrutteringssamarbejdet på rekrutteringsanmodningen
På rekrutteringsanmodningen finder du to felter:


Deling med andre jobcentre – oversigt over de rekrutteringssamarbejder, der er knyttet til
anmodningen.



Jobcentre – liste over alle de jobcentre, der indgår i samarbejdet på rekrutteringsanmodningen. Dit
eget jobcenter vil altid stå på anmodningen.

I venstre side tilføjer du et rekrutteringssamarbejde, og i højre side tilføjer du jobcentre. Dit eget jobcenter
er altid angivet på listen.

4.1.1.1

Tilføjelse af rekrutteringssamarbejde

Når du tilføjer et rekrutteringssamarbejde, vil samarbejdet være synligt i venstre side. Alle de jobcentre, der
er en del af det valgte samarbejde, kommer frem i listen til højre.

Schultz
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Sådan gør du:


Klik på feltet – felt og knap i båndet bliver aktive.



Klik på Tilføj rekrutteringssamarbejde.



Vælg det rekrutteringssamarbejde, du ønsker.



Klik Ok.

4.1.1.2

Tilføj et enkelt jobcenter

Sådan gør du:


Klik på Tilføj jobcenter i båndet på rekrutteringsanmodningen.

Schultz
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Vælg det eller de ønskede jobcentre.

Et eksempel på et rekrutteringssamarbejde mellem Ballerup og Ikast-Brande kommune samt med tilføjelsen
af en enkelt kommune København:

Schultz
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Værd at vide
På listen over Alle jobcentre, ses alle de jobcentre, som en rekrutteringsanmodning er delt med.



Jobcentrene på listen modtager beskeder, når der er sker ændringer, eller når der formidles
kandidater.



Hvis et jobcenter fjernes fra en rekrutteringsanmodning, har jobcentret fortsat adgang til de
informationer, der er modtaget, men informationerne vil ikke blive opdateret.



Hvis et jobcenter fjernes fra en listen over alle jobcentre, vil rekrutteringssamarbejdet forsvinde
fra rekrutteringsanmodningen. Feltet med link til formidlingsansvarlig vil herefter være tomt.



Hvis en kommune er med i flere rekrutteringssamarbejder, vil den kun fremgå én gang på listen
af jobcentre. Det samme glæder, hvis et jobcenter var på listen, før samarbejdet blev sat på
anmodningen.

4.1.2 Formidlingsansvarlig (tovholder)
Med Understøttelse af rekrutteringssamarbejde er det muligt at registrere en formidlingsansvarlig på
rekrutteringsanmodningen. Den formidlingsansvarlige har ansvaret for at screene kandidater til
virksomheden. Bemærk, at det også gælder kandidater fra andre kommuner.
Den formidlingsansvarlige har også ansvaret for at godkende de formidlede kandidater og ændre
anmodningsstatus.
Funktionen Formidlingsansvarlig er knyttet til både Understøttelse af rekrutteringssamarbejder og

Formidling af støttede job.
Sådan gør du:
Klik på søgefelt ved feltet Formidlingsansvarlig.



Værd at vide


Schultz
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Hvis det er et helt team, der skal fungere som formidlingsansvarlig, kan du skifte til visningen Brugere i

Team under Slå post op.

I feltet Status for formidlingsansvar vil det fremgå, om det er eget jobcenter eller et andet jobcenter, der er
formidlingsansvarlig.

Schultz
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Virksomheden kan vælge, at de ikke ønsker en formidlingsansvarlig ved at markere det under punktet
Tovholder på JobAG. Det vil i så fremgå af en gul bjælke i Schultz Fasit.

Du kan fremsøge de brugere, der har rollen Formidlingsansvarlig, og ændre visningen Brugere med rollen

Formidlingsansvarlig.
Sådan gør du:


Vælg Avanceret søgning i båndet.



Vælg posten Brugere under Søg efter.



Vælg visningen Brugere med rollen Formidlingsansvarlig under Brug gemt visning.



Tilføj evt. yderligere kriterier.

Alternativt kan du bruge visningen Brugere i Team med rollen Formidlingsansvarlig og evt. sætte et
specifikt team på som kriterie.

Schultz
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Vær opmærksom på


Det fremgår af rekrutteringsanmodningen, om den formidlingsansvarlige er tilknyttet eget
jobcenter eller et andet jobcenter, under Status for formidlingsansvarlig.



Når den formidlingsansvarlige ikke er tilknyttet eget jobcenter, kan du i en gul bjælke se, hvem
der er formidlingsansvarlig.



Den formidlingsansvarlige kan sætte en opfølgningsdato til sig selv på
rekrutteringsanmodningen.



Er du formidlingsansvarlig, kommer der en status frem på kandidatformidlingen.



Når der er en formidlingsansvarlig på en rekrutteringsanmodning, vil anmodningen starte med at
have statussen Formidling afventer godkendelse. Hvis der ikke er en formidlingsansvarlig, vil
status være Formidling tilgængelig for virksomhed.



Som formidlingsansvarlig kan du bruge de andre statusser til at kommunikere med de øvrige
jobcentre i samarbejdet.

4.1.2.1

Formidlingsansvar og kandidatformidling

Hvis der er en formidlingsansvarlig angivet på en rekrutteringsanmodning, vil der på kandidatformidlingen
under feltet Status for kandidatformidlingen kunne vælges mellem forskellige statusser.
Sådan gør du:


Åbn den relevante Kandidatformidling.



Vælg Slå post op ved feltet Status for kandidatformidling.



Vælg status, og klik OK.

Schultz
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Værd at vide


Ved alle kandidatformidlinger, hvor der er en formidlingsansvarlig på rekrutteringsanmodningen,
vil feltet Status for kandidatformidling automatisk starte med status Formidling afventer

godkendelse.


Hvis der ikke er en formidlingsansvarlig på anmodningen, vil status automatisk være Formidling

tilgængelig for virksomhed.


Hvis jobcentret ønsker at kunne følge op på formidlingen, er det muligt at benytte de to
statusser Ansat af virksomheden og Ikke ansat af virksomheden. Denne funktion deles med de
andre jobcentre i samarbejdet.

Vær opmærksom på


Når den formidlingsansvarlige fjernes fra rekrutteringsanmodningen modtager, den der fjernes et
advis.

Schultz
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4.2

Formidling af støttede job

Med funktionen Formidling af støttede job er det muligt at styre formidlingsindsatsen vedrørende støttede
job.
Du kan gennem funktionen ”Formidling af støttede job” på Rekrutteringsanmodning styre
formidlingsindsatsen vedrørende de støttede job. De støttede job vil være startet med en ansøgning i
VITAS.
Det er ikke muligt at dele de støttede job med andre kommuner. DFDG har ikke åbnet for, at
virksomhederne vil kunne se de støttede job på JobAG.
Formidlingsansvarlig er knyttet til begge tilkøbsfunktioner – både Understøttelse af rekrutteringssamarbejde
og Formidling af støttede job. Se afsnittet ovenover.

4.2.1 To veje til styring af indsatsen
Formidling af støttede job kan benyttes til at styre formidlingsindsatsen på rekrutteringsanmodninger for
støttede job på to måder:


Oprettelse af rekrutteringsanmodning fra tilbud – det er relevant, når man ikke har et øremærket
tilbud og ønsker en formidlingsansvarlig.



Automatisk sammenknytning af rekrutteringsanmodning og tilbud (VITAS-ansøgning).

Vær opmærksom på


At du har mulighed for at påsætte VITAS-sagsnummer manuelt på rekrutteringsanmodningen,
hvis du har oprettet den uden reference til et tilbud.



Der er mulighed for at oprette rekrutteringsanmodningen uden at involvere virksomheden til at
starte med. Det gør du ved at knytte en rekrutteringsanmodning i status Lead og et tilbud i VITAS
i status kladde, for derefter at sætte VITAS-sagsnummer på rekrutteringsanmodningen. Herved
har du ikke involveret virksomheden endnu. Det gør du ved at knytte en rekrutteringsanmodning i
status Lead og et tilbud i VITAS i status kladde, for derefter at sætte VITAS-sagsnummer på
rekrutteringsanmodningen. Herved har du ikke involveret virksomheden endnu.

4.2.2 Anmodningstype
Anmodningstype giver et valg mellem ordinært job og de støttede job. Støttede job kan fx være
virksomhedspraktik, fleksjob eller ansættelse med løntilskud.

Schultz
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Nedenstående eksempel tager udgangspunkt i, at der er kommet et tilbud ind i Schultz Fasit.
Sådan gør du:


Åbn tilbuddet.



Klik på Opret rekrutteringsanmodning.

Alle informationer fra tilbuddet følger nu med over i rekrutteringsanmodningen.

Hvis en rekrutteringsmodning oprettes på baggrund af et tilbud, vil anmodningstype automatisk blive
udfyldt.
Der vil også være et link til det tilbud, som anmodningen refererer til i feltet Tilbud.

Vær opmærksom på


Når rekrutteringsanmodningen starter på baggrund af et tilbud, vil feltet Anmodningsstatus
automatisk blive sat til Kandidatudsøgning.

4.2.2.1

Ekstra anmodningsstatus

Når du opretter en rekrutteringsanmodning fra start, er der mulighed for at benytte to ekstra statusser i

Anmodningsstatus:

Schultz
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Afventer oprettelse af ansøgningskladde i VITAS



Afventer virksomheds ansøgning i VITAS

De to statusser kan fx bruges i samarbejdet mellem primær og sekundær jobejer eller ved egen styring af
sagen.

4.2.3 Primær og sekundær jobejer
Formidling af støttede job giver mulighed for både at have en primær og sekundær jobejer på
rekrutteringsanmodningen. Det kræver rollen Jobejer at være enten primær eller sekundær jobejer.

Vær opmærksom på


Når der påsættes en jobejer, vil felterne låses. Felterne kan herefter kun redigeres af jobejeren
(primær og sekundær).



Dog hvis man gør brug af formidlingsansvarlig, vil denne ligeledes kunne opdatere og redigere
rekrutteringsanmodningen.



Når enten den primære og sekundær jobejer fjernes fra rekrutteringsanmodningen, modtager
den, der fjernes et advis.

4.2.4 Servicemål
Med Formidling af støttede job kan jobcentret definere servicemål, som giver mulighed for styre
formidlingsindsatsen. Servicemål er jobcentrets egne definerede mål.
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Denne funktion er brugbar, når den primære jobejer ønsker at følge rekrutteringsanmodningen eller give
anmodningen til en formidlingsansvarlig og samtidig sikre, at bestemte servicemål er opfyldt.

4.2.4.1

Oprettelse af Servicemål

Du opretter et servicemål i administrationsmodulet. Under Opsætning vælger du punktet Servicemåltyper.
Et servicemål er defineret ved at have et navn.
Sådan gør du:


Klik på Servicemåltyper.



Klik på Nyt i båndet.



Udfyld Navn.



Fastsæt evt. Antal hverdage til oprettelse af bevilling.



Fastsæt Antal hverdage til formidlingsstart. Klik Gem eller Gem og luk.
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Vær opmærksom på


At det er den primære jobejer, der kan lægge Servicemål på rekrutteringsanmodningen.



Dog hvis man gør brug af Formidlingsansvarlig, vil denne ligeledes kunne opdatere
rekrutteringsanmodningens Servicemål.



Som jobcenter kan man vælge at få konfigureret, at rekrutteringsanmodningen ikke kan tildeles
til en Formidlingsansvarlig uden, at der er påsat et Servicemål.



Antal hverdage til oprettelse af bevilling – her fastsættes det antal dage, der skal gå fra
oprettelse af anmodningen om ansættelse, til der sker en bevilling i VITAS.
Fastsæt Antal hverdage til formidlingsstart automatisk - Her fastsættes det antal hverdage for,



hvor lang tid skal der gå fra virksomheden har henvendt sig og der er påsat en
formidlingsansvarlig, til at den første kandidat er formidlet.

4.2.4.2

Påsættelse af Servicemål på rekrutteringsanmodningen

Hvis du ønsker at definere servicemål på en rekrutteringsanmodning, skal servicemålet først være oprettet i
administrationsmodulet. Se forrige afsnit.
Sådan gør du:


Først udfyldes Behandlingsfristen, hvis den ikke er sat automatisk.



Udfyld Aktuelt servicemål ved at klikke på opslagsknap.
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På listen med Servicemål er der i kolonnerne vist det antal hverdage, der er henholdsvis til formidlingsstart
og til bevillingsfrist.

4.2.5 Virksomhedskontakter
Med Formidling af støttede job kan du registrere tre typer forhold under virksomhedskontakter:


Etablering af forløb – her linkes til et notat på virksomheden.



Besked om ansættelse



Opfølgning

4.3

Behandlingsfrist på rekrutteringsanmodning

I feltet Behandlingsfrist på rekrutteringsanmodningen kan du fastsætte en frist for nærmere defineret
behandling af anmodningen.
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Behandlingsfristen kan enten være automatisk eller sættes manuelt.
Hvis fristen sættes manuelt, definerer sagsbehandleren eller jobcentret selv brugen af feltet. Det kan fx
være datoen for, hvornår der er aftalt formidling af borgere til støttet job.
Vær opmærksom på


Ved manuelt brug af feltet, skal man være opmærksom på, at datoen for behandlingsfristen ikke
kan være d.d.



Hvis feltet bruges på en rekrutteringsanmodning, der behandles samme dag vil datoen kun
kunne sættes til tidligst dagen efter eller blankes.

4.3.1 Automatisk behandlingsfrist
Som beskrevet ovenfor, kan feltet fastsættes af sagsbehandler. Ved brug af servicemål bliver feltet dog
automatisk brugt. Feltet bruges forskelligt, alt efter hvem der opretter rekrutteringsanmodningen, og
hvilken type anmodningen er.

I følgende tilfælde kommer behandlingsfristen automatisk:


Når en virksomhedskonsulent har oprettet et ordinært job, og der i feltet Etablering af forløb
vælges notat oprettet på virksomheden knyttet til rekrutteringsanmodningen og der er valgt et

Servicemål. Behandlingsfristen fra servicemålet bliver sat med udgangspunkt i datoen for
oprettelse af notatet. Se afsnit 3.3.1.1.


Når et støttet job, der er oprette i VITAS tilknyttes en rekrutteringsanmodning - behandlingsfristen
sættes med udgangspunkt i datoen for etableringen af relation mellem vitas tilbud og
rekrutteringsanmodningen ud fra det valgte servicemåls frist. (modtagelsesdato eller
bevillingsdato). Se afsnit 3.3.1.2.
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Virksomheden har oprettet et støttet job – behandlingsfristen sættes ud fra oprettelsesdatoen
(arbejdsgiver) med udgangspunkt i det valgte servicemåls frist. Se afsnit 3.3.1.3.

Vær opmærksom på
Hvis der er sat O i feltet Antal hverdage til formidlingsstart, vil behandlingsfristen ikke sættes



automatisk.

4.3.1.1

Eksempel, hvor jobcentret har oprettet en rekrutteringsanmodningen

Behandlingsfristen sættes, når der er oprettes et notat med formål Etablering af forløb og dette notat er
valgt på rekrutteringsanmodningen og der er valgt et servicemål. Behandlingsfristen fra servicemålet blive
sat med udgangspunkt i datoen for oprettelse af notatet.
Sådan gør du:


Under oprettelse af rekrutteringsanmodningen påsættes en formidlingsansvarlig



Vælg det relevante servicemål i feltet Aktuelt servicemål

Nu vil feltet Behandlingsfrist være låst. ’



Vælg en relevant virksomhedskontakt under feltet Etablering af forløb (link til notat på
virksomheden)
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Nu beregnes behandlingsfristen automatisk ud fra det Servicemål, der er valgt med udgangspunkt i
virksomhedskontakten.

4.3.1.2

Eksempel, hvor virksomhed har oprette tilbud om et støttet job i VITAS

Behandlingsfristen sættes med udgangspunkt i datoen for etableringen af relation mellem VITAS’ tilbud og
rekrutteringsanmodningen ud fra det valgte servicemåls frist. (modtagelsesdato eller bevillingsdato).
Sådan gør du:


Find det relevante tilbud fra en liste, eller fra startsiden under Tilbud og Støttede job



Vælg Opret rekrutteringsanmodning i båndet på tilbuddet.
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Nu præudfyldes rekrutteringsanmodningen med alle de relevante informationer fra tilbuddet.
Anmodningstypen vil være udfyldt, og der vil være en reference over til tilbuddet samt Anmodningsstatus
vil automatisk være sat til Kandidatudsøgning.



Vælg det relevante Servicemål i feltet Aktuelt servicemål
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Vær opmærksom på


Anmodningsstatus vil være udfyldt med status kandidatudsøgning.



Hvis man ønsker at styre indsatsen helt ned på timer, kan klokkeslæt fastsættes ved
registreringen af virksomhedskontakten i et notat. Herved kan man evt. sikre et mål i fx en
partnerskabsaftale.

4.3.1.3

Eksempel, hvor virksomheden har oprettet rekrutteringsanmodningen på JobAG

Behandlingsfristen sættes ud fra oprettelsesdatoen med udgangspunkt i det valgte servicemåls frist.
Sådan gør du:


Du finder den relevante rekrutteringsanmodning, oprettet af virksomheden.
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Vælg servicemål under feltet Aktuelt servicemål

Nu sættes behandlingsfristen automatisk.

4.4

Fjernelse af kandidat fra rekrutteringsanmodningen

Du kan fjerne en kandidat fra en rekrutteringsanmodning via en guide:


Vælg Annullér kandidatformidling i båndet på kandidatformidlingen.



Udfyld kommentarfeltet med en kommentar om, hvorfor kandidaten afvises, og klik Udfør.
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4.5

Opgave dannes, når ingen egnede kandidater er fundet.

Hvis det ikke lykkes at finde nogen egnede kandidater (Formidlingsgrad er nul), og man skifter
anmodningsstatussen til ”Afsluttet”, bliver det nu muligt automatisk at få dannet en opgave herom til den
primære jobejer/primære jobejerteam.

Det er muligt fra båndet af opgaven at gå direkte til den aktuelle rekrutteringsanmodning ved at vælge Gå

til den relaterede post på båndet på opgaven.
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4.5.1 Eksempel på avanceret søgning
Her ses et eksempel på en avanceret søgning, hvor der søges på opgaven Det er ikke lykkedes at tildele

egnede kandidater.

Det er en god ide at fjerne og tilføje kolonner, således at fx cvr-nummer kommer med.
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4.6

Historik

Med Formidling af støttede job kan du se et historisk overblik over følgende felter:


Første primær jobejer, dennes team og tidspunkt



Første formidlingsansvarlig, dennes team og tidspunkt



Første kandidatformidling



Første ansættelse



Første placering



Afslutningstidspunkt
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