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Dine muligheder, rettigheder og pligter
Din kontakt med Jobhuset når du er ledig
Kontaktforløb

Inden for de første 26 ugers ledighed: 6 kontakter i form af infomøde,
samtaler og / eller workshops.
Efter 26 ugers ledighed: Samtale efter behov og minimum hver 13. uge.
Samtalerne tager udgangspunkt i den aftalte ABC jobstrategi.

Booke møder/samtaler

Du skal selv booke dine møder på www.jobnet.dk
Husk at du automatisk afmeldes, hvis fristen overskrides.

Fælles samtaler med A-kasse

Din a-kasse kan vælge at deltage i et fællesmøde ved tre af dine
kontaktsamtaler i Jobhuset. Formålet er, at koordinere indsatsen.
Vigtigt: Du skal informere Jobhuset, hvis du ønsker at fravælge a-kassens
deltagelse. Du kan evt. drøfte fra- eller tilvalg med din a-kasse eller med
Jobhuset.

Min plan

Aktivering

I løbet af dit kontaktforløb aftales din ABC strategi, der skal føre frem til at
få dig i arbejde. Planen er udgangspunkt for alle samtaler, og du skal
derfor kvittere for den aftale, du har indgået med Jobhuset efter hver
samtale. Planen finder du på ”Din side” på www.jobnet.dk.
Der kan løbende aftales aktivering, så du støttes i at nå målene i din plan.
Aktivering kan aftales i hele din ledighedsperiode. Du har pligt til at deltage
i aktivering, senest ved 26 ugers ledighed. Aktiveringen skal have en
varighed på minimum to sammenhængende uger.

Din Jobsøgning
Joblog

Du skal registrere følgende i din Joblog på www.jobnet.dk:
 Din jobsøgning.
 Uploade dit CV og ansøgning.
 Ajourføre status på joblogs.
Du kan desuden:
 Organisere og målrette din jobsøgning og evt. tilføje
netværksmøder.
 Overføre aktuelle stillinger fra Jobnets jobdatabase til loggen.

Jobnet CV

Befordringsgodtgørelse

Jobnet CV på www.jobnet.dk: Her skal du løbende ajourføre dit CV med
uddannelse og erfaring, samt oprette og ajourføre jobønsker.

Du kan søge om befordringsgodtgørelse ved kørsel til jobsamtale
vedrørende ordinært job eller ansættelse i job med løntilskud.
Du være opmærksom på:
 Transporttid: Mere end 3 timer - tur/retur
 Dokumentation: Indkaldelse til samtalen og kvittering for rejsen
 Du skal søge senest 2 uger efter samtalen er afholdt
Tilskuddets størrelse: Billigste offentlige transportmiddel - udregnes jf.
www.rejseplanen.dk
Ansøgningsskema finder du her:
https://info.jobnet.dk/mit-jobcenter/nordjylland/aalborg

Muligheder som ledig dagpengemodtager
Rotationsvikar

Rotationsvikar for fastansat medarbejder, der er i uddannelse
 Ansættelse som rotationsvikar kan max vare i 6 mdr.
 Du optjener ikke timer – dagpengeperioden står på standby.
 Du forbruger af referenceperioden på 3 år. Spørgsmål angående
dagpengeregler/referenceperiode: Spørg din a-kasse.
 Jf. Aalborg Kommunes Frikommuneforsøg, kan du opnå
ansættelse som rotationsvikar fra 1. ledighedsdag.
Find rotationsvikariater på www.jobnet.dk
Dokumentation af din ret til rotationsjob: Kontakt Jobhuset.

Voksenlærlingeordningen

Alderskrav: 25 år ved uddannelsens påbegyndelse.
Se mere om ordningen på www.star.dk eller kontakt Virksomhedscentret i
Vejgaard på telefon 99 31 35 51.

6 ugers jobrettet uddannelse

En mulighed for ledige ufaglærte og ledige med en erhvervsuddannelse.
Er du i tvivl, kan du spørge din a-kasse.

Realkompetencevurdering

Mulighed for ufaglærte over 30 år.
Vurdering af din viden, færdigheder og kompetencer. Giver dig papir på de
kvalifikationer, du har opnået gennem dit arbejdsliv, og mulighed for merit i
forbindelse med evt. uddannelse.

Virksomhedspraktik

Spørg din rådgiver i Jobhuset, om dine muligheder for virksomhedspraktik.
Du kan læse om ordningen på Jobnet.dk.
Virksomheden skal ansøge via vitas.bm.dk

Ansættelse med løntilskud

Spørg din rådgiver i Jobhuset om dine muligheder for løntilskudsjob.
Du kan læse om ordningen på Jobnet.dk.
Virksomheden skal ansøge via vitas.bm.dk

Jobsøgnings- og
vejledningsforløb

Spørg din rådgiver i Jobhuset om dine muligheder.

Uddannelsesløft

Personer der er fyldt 30 år, som er ufaglærte eller faglærte med forældet
uddannelse, kan få tilbud om erhvervsuddannelse. Tal med din rådgiver i
Jobhuset, hvis du er interesseret i at vide mere.

Når du får arbejde eller starter uddannelse mv.
Arbejde fuldtid eller ordinær
uddannelse

8 uger før afmelding pga. arbejde på fuldtid eller ordinær uddannelse,
kan følgende aftales med din rådgiver i Jobhuset:





Fritagelse for pligten til at deltage i aktivering.
Kontaktsamtaler med din rådgiver kan afholdes pr. telefon.
Spørgsmål vedrørende din jobsøgningsforpligtelse skal altid rettes
til a-kassen.

Arbejde - midlertidigt

Midlertidigt fuldtidsarbejde på 14 dage eller derunder - skal meddeles
via ”Mit fravær” på www.jobnet.dk

Arbejde – deltid

Minimum 20 timer om ugen (gennemsnit over 4 uger):
Der er mulighed for at blive fritaget for pligten til aktivering. Dette skal
aftales med din rådgiver i Jobhuset.
Mindre end 20 timer om ugen:
Ved ret og pligt til aktivering skal der fortsat aftales aktivitetstilbud.

Barsel/værnepligt

8 uger inden afmelding kan du fritages for pligten til aktivering. Dette skal
aftales med din rådgiver i Jobhuset.
Kontaktsamtaler kan afholdes pr. telefon.
Du skal fortsat være aktiv jobsøgende, samt tjekke jobforslag.
Spørgsmål vedr. din jobsøgningsforpligtelse skal altid rettes til a-kassen.

Efterløn/pension

8 uger inden afmelding kan du fritages for pligten til aktivering. Dette skal
aftales med din rådgiver i Jobhuset.
Kontaktsamtaler kan afholdes pr. telefon.
Du skal fortsat være aktiv jobsøgende, samt tjekke jobforslag.
Spørgsmål vedr. din jobsøgningsforpligtelse skal altid rettes til A-kassen.

Sæsonledighed

Ved forventning om at vende tilbage til tidligere arbejdsgiver inden for 4
måneder:
Kontaktsamtaler kan afholdes pr. telefon.
Du skal fortsat være aktiv jobsøgende, samt tjekke jobforslag.
Spørgsmål vedr. din jobsøgningsforpligtelse skal altid rettes til a-kassen.

Sygdom og ferie
Sygdom

Ferie

Hvis du bliver syg skal du sygemelde dig på www.jobnet.dk.
Er du på kursus, skal du også sygemelde dig på kursusstedet.
Er du i ansættelse med løntilskud, skal du også sygemelde dig hos din
arbejdsgiver.
Vigtigt: Husk at raskmelde dig igen.
Ferie skal registreres på www.jobnet.dk.
Er der mindre end 14 dage til feriens start, skal du kontakte din rådgiver i
Jobhuset.
Du kan som udgangspunkt ikke afholde ferie, hvis du har aftalt en aktivitet
med Jobhuset i samme periode.
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