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Baggrund  

I Hovedstadens Rekrutteringsservice er der et ønske om, bedre at kunne understøtte det tværkommunale 

rekrutteringsarbejde. På baggrund af dette ønske er der blevet udarbejdet en foranalyse, for at afdække 

mulige løsningsmodeller. På baggrund af foranalysen har HRS styregruppen besluttet, at arbejde videre 

med en løsningsmodel der tager udgangspunkt i det nye JobAG.    

JobAG 

JobAG er en ny offentlig rekrutteringsløsning for alle virksomheder i Danmark, og består af en række 

værktøjer, herunder muligheden for digitalt at indsende rekrutteringsanmodninger til jobcentre i hele 

landet.  

JobAG består af en brugergrænseflade, hvor virksomhederne kan oprette jobannoncer, udsøge CV’er, 

indsende rekrutteringsanmodninger til jobcenteret m.m.. Rekrutteringsanmodninger fra JobAG modtages i 

jobcenterets lokale fagsystem via en integration til DFDG, og behandles af jobcentrene i disse. Det er også 

muligt for jobcenteret at oprette en rekrutteringsanmodning på vegne af virksomheden, direkte fra deres 

fagsystem.       

Ifølge databekendtgørelsen, er alle danske kommuner forpligtiget til at kunne modtage og håndtere 

rekrutteringsanmodninger/jobordrer fra JobAG senest d. 1. december 2017.  

Læs mere om JobAG her: http://dfdg.dk/da/Implementering/Beskaeftigelsesreform/Om-

beskaeftigelsesreform/Jobnet_for_arbejdsgivere-nyplatform.aspx  

KMD CRM og Fasit  

KMD og Schultz er de to første leverandører, som tilbyder muligheden for at håndtere jobordre fra JobAG, i 

henholdsvis KMD CRM og Fasit. Løsningerne indeholder begge de basale funktioner der kræves af STAR i 

forhold til at kunne håndtere jobordre fra JobAG. For yderligere at kunne benytte løsningerne til at 

håndtere tværkommunale jobordre i rekrutteringsfællesskaberne, er der behov for udvidet funktionalitet i 

både KMD CRM og Fasit, herunder f.eks.:   

 En tovholderfunktion, der gør det muligt at tilknytte en ansvarlig tovholder på jobordrer i 

rekrutteringsnetværkene. Det sikrer at kun tovholderen kan godkende og offentliggøre kandidater 

til virksomheden, samt lsom den eneste kan redigere jobordren.  

 Fleksible produktionsoverblik, der løbende kan tilpasses de specifikke behov for viden om 

produktion og resultater.   

 Generering af printvenlig jobannonce, med udvalgt information fra jobordren.  

 Nye statusmeddelelser på et match (kandidat forslået til jobordre), herunder afvist af virksomhed 

og placeret.  

 Tidsstempling af centrale aktiviteter i rekrutteringsprocessen.  

 Overblik over antal match (kandidater forslået til jobordre).  
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Løsningsmodellen STÆR 

Løsningsmodellen STÆR, kombinerer den eksisterende infrastruktur omkring JobAG med en række specielt 

udviklede funktioner. Løsningen giver alle konsulenter i netværket mulighed for at oprette og dele 

jobordrer med hinanden, samt tilknytte kandidater på andres delte jobordre. Desuden bliver det med 

løsningen også muligt, for arbejdsgiveren at følge med i deres egne jobordrer digitalt via JobAG.   

 

 

Med løsningen forventer vi, at kunne effektivisere og forenkle den tværkommunale rekrutteringsproces 

væsentligt. Helt konkret forventer vi at løsningen vil give: 

 Mindre registrering, herunder mindre dobbeltregistrering.  

 Bedre overblik og mere transparens for hele netværket. 

 En mere effektiv udnyttelse af ressourcer i forbindelse med kandidatudsøgning. 

 Hurtigere tilbagemelding til virksomhederne og heraf en bedre service.  

 Mulighed for i real time at trække resultater ud til netværket og styregruppen. 

 Et bedre styringsværktøj for netværket og sekretariatet, hvilket vi forventer, vil bidrage til en højere 
produktion. 

Tidsramme og økonomi 

Udviklingen af det tværkommunale rekrutteringsmodul i KMD CRM og Fasit igangsættes juli 2017 med 

forventet leverance i september 2017. Herefter igangsættes undervisning og implementering frem mod 1. 

januar 2018, hvor løsningen kan tages i brug.  

 

Det estimeres at udvikling og implementering af løsningsmodellen vil koste 650.000 kr.    

Shultz har et gebyr for drift af det tværkommunale rekrutteringsmodul i Fasit. Gebyret er varslet til 

maksimalt at være 15 øre pr. borger i kommunen om året. Kommuner med Fasit afholder selv denne udgift.  


