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20. januar 2017 

 

Rapport fra Nordsjællands Rekrutterings Service for 4. kvartal 2016 + samlet rapport for 2016 

Denne rapport giver en status fra NRS på resultater for 4. kvartal 2016 + en samlet rapport over resultater 

for hele året 2016.  

Det reviderede mål for 2016 var indgåelse af 15 rekrutteringsaftaler og 100 besatte stillinger indenfor 

transport- og bygge/anlægsbrancherne samt brancher i øvrigt med rekrutteringsudfordringer. 

Der er indgået 8 rekrutteringsaftaler med følgende virksomheder; Børge Nielsen A/S, Burger King og 

Hillerød Distribution ApS alle i Hillerød, Bjørn Klamer A/S og Allerød Distribution ApS i Allerød, H. Helbo 

Hansen A/S i Frederikssund samt MEGA FLEX A/S i Halsnæs og Nordtag A/S i Gribskov. Egedal og Gribskov 

har varslet at yderligere 3 rekrutteringsaftaler er undervejs til at blive indgået. 

Nedenstående tabel giver et overblik over antal besatte stillinger i 4. kvartal pr. kommune og samlet for de 

4 kvartaler af 2016: 

Antal ledige i job 

  1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Samlet 

Allerød 3 3 1 1 8 

Egedal 0 1 0 1 2 

Fredensborg 1 2 1 1 5 

Frederikssund 1 2 2 0 5 

Gribskov 6 4 2 5 17 

Halsnæs 1 1 2 1 5 

Helsingør 1 4 4 0 9 

Hillerød  4 3 5 3 15 

Hørsholm 0 2 1 0 3 

HRS 6 5 23 0 35 

JRS 0 3 0 1 4 

I alt 23 30 41 13 108 

 

Bemærkninger til resultat for 4. kvartal 2016: 

- NRS har modtaget 19 jobordrer i 4. kvartal 

- Besættelsesprocent i 4. kvartal ligger på 52,6 

- 9 ud af 19 jobordrer er således ubesat i 4. kvartal. Der er formidlet kandidater til alle 9 stillinger, 

men virksomhederne har i sidste ende valgt at besætte stillingerne gennem kandidater fra eget 

netværk, gennem stillingsopslag og i et enkelt tilfælde gennem en uopfordret ansøger, som 

overhalede de kandidater, som NRS havde formidlet. 
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Samlet rapport for NRS, 2016: 

I alt 108 borgere er kommet i ordinær beskæftigelse gennem NRS i 2016. Af de 108 kom hhv. 35 fra 

Hovedstadens Rekrutterings Service og 4 fra Jobcentrenes Rekrutterings Service Sjælland.  

Det betyder at 69 borgere fra Nordsjælland er kommet i ordinær beskæftigelse. NRS og ReVUS projektet, 

hvor 6 af de 9 kommuner i NRS har opkvalificeret ledige borgere ud mod transport- og bygge-

anlægsbrancherne, har resulteret i at 16 borgere er gået i ordinær beskæftigelse. 

Tælles disse med, er i alt 85 borgere fra Nordsjælland gået i job gennem NRS/ReVUS samarbejdet i 2016. 

 

NRS har modtaget i alt 143 jobordrer i 2016. Der er medtaget 127 jobordrer i nedenstående oversigt, 

hvilket skyldes at; 

- 4 virksomheder har trukket jobordren tilbage, da de alligevel ikke havde behov for personale. 

- 12 virksomheder ikke har medvirket til at besætte jobordren, idet der ikke er responderet trods 

gentagne forsøg. Det må derfor antages at virksomhederne alligevel ikke har haft behov for at 

ansætte medarbejdere gennem hjælp fra NRS. 

 

Som det fremgår af nedenstående tabel er 60 ud af 127 jobordrer blevet besat med en eller flere ledige 

kandidater. 

    

  
1. 

kvt 
2. 

kvt 
3. 

kvt 
4. 

kvt Samlet 

Samlet antal jobordrer 25 46 37 19 127 

Besat 16 18 16 10 60 

Uafsluttet 0 2 0 0  

Besættelsesprocent 64 39 43 52,6 49,6 

 

I 4 af 127 jobordrer er det ikke lykkedes at skaffe kandidater til virksomhederne. I de resterende 63 

jobordrer, som ikke er blevet besat, er der fremsendt kandidater til virksomhederne, som i sidste ende har 

valgt at ansætte kandidater på anden vis.  
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De besatte stillinger fordeler sig på følgende hovedbrancher: 

 

 

 

Det er således i branchen ”administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester”, hvor der er ansat flest 

borgere. Den høje score på 34 kandidater skyldes blandt andet at der på en enkelt jobordre er ansat 18 

kandidater. 

 

De ubesatte stillinger fordeler sig på følgende hovedbrancher: 
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Ved sammenligning af tabellerne ”besatte” og ”ubesatte” stillinger ses, at der er præcis lige mange 

stillinger, som hhv. er besat og ubesat i bygge-anlægsbranchen, som var fokusbranche i 2016. I den anden 

fokusbranche ”transport- og godshåndtering” er 8 stillinger besat, mens 4 er ubesat. 

I branchen ”fremstillingsvirksomhed” (industrien), som er fokusbranche i 2017, er der besat 18 jobordrer, 

mens 13 er ubesat.  

 

I nedenstående tabel ses, at der samlet er formidlet 656 kandidater til 127 jobordrer. I første kolonne ses 

fordelingen af kandidater pr. kommune. I anden kolonne ses den procentvise andel af samlet antal 

formidlede kandidater, og i sidste kolonne ses den procentandel pr. kommune, som er kommet  i job ud af 

den samlede kandidatmængde pr. kommune. 

 

Formidlede kandidater, procentfordeling samt besættelsesprocent pr. kommune 

  Antal formidlede kandidater % af samlet antal kandidater Besættelsesprocent 

        

Allerød 79 12 10 

Egedal 22 3,3 9 

Fredensborg 77 11,7 6,4 

Frederikssund 43 6,55 11,6 

Gribskov 79 12,3 21,5 

Halsnæs 80 12,1 6,2 

Helsingør 70 10,6 12,8 

Hillerød  142 21,3 10,5 

Hørsholm 64 9,75 4,6 

I alt 656     

 

 

Morten Torp 

Koordinator, NRS. 


