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13. april 2016 

Rapport for 1. kvartal 2016 for Nordsjællands Rekrutterings Service 

Denne rapport er den første af en række kvartalsrapporter, der beskriver arbejdet med Nordsjællands 

Rekrutterings Service (NRS).  

Rapporten har til formål at synliggøre de resultater der er opnået, samt at give styregruppen og de enkelte 

deltagerkommuner et værktøj, der kan bruges som udgangspunkt for udvikling og evt. ændringer i det 

daglige arbejde med NRS. 

 

Mål for 2016 er indgåelse af i alt 10 samarbejdsaftaler og i alt 100 jobordrer indenfor transport- og 

bygge/anlægsbrancherne samt brancher i øvrigt med rekrutteringsudfordringer. 

 

Der er indtil videre indgået rekrutteringsaftaler med 6 virksomheder; Børge Nielsen A/S, Burger King og 

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

Helbo Hansen A/S i Frederikssund. Yderligere to aftaler med virksomheder i Egedal og Gribskov er i 

pipeline. 

NRS har i perioden 20/1 – 31/3 modtaget 32 jobordrer. 10 jobordrer er lukket med ansættelse af en ledig 

fra en af de 9 kommuner, 6 er lukket uden resultat og 16 er endnu ikke afsluttede. I bilag 1 (jobordrer NRS 

2016) kan man læse status på hver enkelt jobordre.   

Frem mod sommerferien køres der kampagne målrettet virksomheder med minimum 5 ansatte i NRS´ to 

fokusbrancher, bygge-anlæg og transport. I alt 438 virksomheder i Nordsjælland er i målgruppen. 

Efter sommerferien fortsætter NRS sine kampagneaktiviteter i Hotel- og Restaurationsbrancen samt i 

Industrien. 

Der er etableret samarbejde med Hovedstadens Rekrutterings Service (HRS) og Job- og Rekrutterings 

Service Sjælland (JRS) og NRS er på vej til at indgå samarbejdsaftaler med en række A-kasser indenfor LO. 

Første samarbejdsaftale er indgået med 3F Frederiksborg.  

Der er afholdt 4 NRS-møder i 1. kvartal. 1 møde blev aflyst pga. sygdom. Der er desuden gennemført møder 

med NRS-konsulenterne og deres nærmeste ledere i 7 af de 9 kommuner. I de sidste to kommuner 

gennemføres tilsvarende møder i april 2016. 
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Resultater: 

Der skal i gennemsnit hentes 8,3 jobordre pr. måned hvis målet om at hente 100 stillinger i 2016 skal nås. I 

perioden 20. januar – 31. marts er der hentet godt 10 stillinger pr. måned, hvilket betyder at NRS ligger 

over måltallet.  

 

Af de 32 jobordrer der er hentet i perioden, er 3 hentet gennem en indgået rekrutteringsaftale. De 

resterende 29 jobordrer er sendt rundt i NRS med udgangspunkt i at ordren ikke har kunnet besættes 

gennem kandidater fra eget jobcenter. 

Med 16 lukkede jobordrer, heraf 10 med positivt resultat, er besættelsesprocenten i 1. kvartal 2016 = 62,5.  

Detaljeret overblik over afsluttede og igangværende jobordrer fremgår af bilag 1, ”Jobordrer NRS 2016”. 

 

Udfordringer: 

Med en besættelsesprocent på 62,5 af de afsluttede jobordrer, er det oplagt at se på hvad der skal til for at 

procenten kan komme højere op.  

Det kan konstateres, at der i alle 16 afsluttede jobordrer er fremsendt kandidater til virksomhederne. 

Årsagerne til at 6 jobordrer er lukket uden resultat er derfor ikke at NRS ikke har kunnet finde kandidater til 

stillingerne. Derimod fordeler årsagerne sig således: 

- I et tilfælde kunne virksomheden ikke bruge nogen af de 11 kandidater der blev fremsendt til en 

stilling som maskinarbejder/mester.  

- I et tilfælde kunne virksomheden ikke bruge nogen af de 9 kandidater der blev fremsendt til en 

stilling som tømrer 

- I et tilfælde trak virksomheden jobordren tilbage pga. dalende ordreindgang 

- I et tilfælde kunne virksomheden ikke bruge den ene kandidat der blev fremsendt til en stilling som 

elektriker, da kandidaten, som havde syrisk afstamning, havde sprogmæssige udfordringer. 

Virksomheden valgte derfor at slå stillingen op på Jobnet. 

- I et tilfælde blev der fremsendt 6 kandidater til en stilling som bygningskonstruktør, hvoraf den ene 

kandidat kom til samtale. Virksomheden kunne ikke bruge kandidaten pga. manglende kompetence 

i specifikt IT-program, og valgte derfor at slå stillingen op på LinkedIN. Virksomheden kvitterede 

dog for en god proces. 

- I et tilfælde blev der fremsendt 3 kandidater til et 2 ugers vikariat som klinikassistent. Det viste sig 

desværre efterfølgende at 1 kandidat ikke stod til rådighed (JC informeret), 1 kandidat var på vej i 

andet job og 1 kandidat havde en deltidsstilling var ikke motiveret for 2 ugers fuldtidsbeskæftigelse. 

Af ovenstående ses, at årsagerne til at 6 jobordrer er lukket uden resultat er meget forskellige. Der er dog, 

set fra koordinatorstolen, nogle vigtige opmærksomhedspunkter til det videre arbejde i NRS: 

- Der er behov for at alle deltagerkommuner prioriterer indsatsen og melder tilbage på alle 

jobordrer. I det første kvartal har der været stor spredning fra kommuner, der har fundet 

kandidater og har meldt tilbage på alle stillinger til kommuner, der har fremsendt meget få 
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kandidater og har forsømt at melde tilbage på hovedparten af de rundsendte jobordrer. 

Arbejdsgangen er klar og tydelig, så der må ligge andre forhold bag. 

 

- Der er behov for systematisk og vedholdende opfølgning på jobordrer, herunder udvikling af 

kommunikative kompetencer mellem den enkelte NRS-konsulent og virksomhederne, så man får en 

kvalificeret dialog, også når det er svært at besætte stillinger. På denne måde kan man 

sandsynliggøre at ordrer ikke går tabt blot ved at virksomheden i første ombæring ikke slår til ift. 

fremsendte kandidater. Det vil være oplagt at arbejde med god salgsadfærd i et fælles 

kompetenceudviklingsprojekt. 

 

- Relationel koordinering er vigtig. I særdeleshed når 9 kommuner skal samarbejde, og når jobordrer 

som kræver handling og detaljeret viden nogle gange når ud i 4. eller 5. led. Vigtig viden kan gå 

tabt. På sigt vil det være en stor fordel at jobcentrene arbejder mere ens ift. hvem der udsøger og 

kontakter kandidater til ledige stillinger.  

 

Fokuspunkter i 2. kvartal 2016: 

- Der arbejdes med ovenstående udfordringer på kommende NRS-møder samt på styregruppemødet 

den 9. maj. 

 

- Det er målet at godt 400 virksomheder indenfor bygge-anlæg og transportbrancherne med 

minimum 5 ansatte er kontaktet inden udgangen af 2. kvartal mhp. at øge kendskabet til NRS, 

afdække virksomhedernes behov for at få hjælp til at besætte jobordrer samt for at indgå 

rekrutteringsaftaler. 

 

- Domænenavnet www.nrs.support er købt, og det er målet at der er udviklet hjemmeside, som er 

gået i luften inden udgangen af 2. kvartal 2016. Det er tanken at hjemmesiden skal hjælpe med 

synliggørelse af NRS, skabe opmærksomhed om opkvalificering af ledig arbejdskraft indenfor de to 

fokusbrancher, være platform for profilering af virksomheders CSR-ansvar samt for udsendelse af 

nyhedsbreve. 

 

- En fælles visitkortløsning er på vej med Halsnæs som tovholder. Visitkort præsenteres for 

styregruppen. 

 

- Det foreslås styregruppen at der gennemføres systematisk evaluering af jobordrer 2 gange årligt. 

Model for dette præsenteres på næste styregruppemøde 9/5. 

 

- Der er indgået samarbejdsaftale med 3F Frederiksborg, og det er målet at der er indgået 

samarbejdsaftaler med alle LO A-kasser inden udgangen af 2. kvartal 2016. 

 

Morten Torp 

Koordinator, NRS. 

http://www.nrs.support/
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