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Du skal kende det lokale jobmarked, så du kan matche den nyankomnes ønsker bedst muligt med mulighederne

     ”Jeg vil gerne have mere viden om relevante job. Hvor er der job henne? 
Det ved vores virksomhedskonsulenter, men jeg kunne vide mere”.

Uddrag af interview med sagsbehandler

Du kan hjælpe nyankomne bedst i retning af arbejde og fastholde deres tro på job, hvis du som sagsbehandler selv kender det 
lokale jobmarked. Det giver dig en fornemmelse af, hvad der kan lade sig gøre, og hvordan nydanskerens jobønsker matcher det 
lokale jobmarked.

Inden dit møde kan du forberede dig godt ved at finde frem til det lokale potentiale. Her er fem tips.

Brug virksomhedskonsulenterne: De har fingeren på pulsen og ved, hvilke virksomheder, der har jobåbnin-
ger eller hvilke brancher, jobcentret fokuserer særligt på i øjeblikket. Spørg dem inden dit møde, om der er 
oplagte virksomheder at kontakte.

Følg med i lokalaviser: Her fremgår det ofte, når nye virksomheder åbner, og de har som regel brug for nye 
medarbejdere. 

Sæt dig ind i virksomhedernes vilkår: Brug statistikker, brancheforeninger, lokale erhvervsråd, handels-
stadsforeninger og netværk. Her kan du bl.a. få svar på:

 •  Hvem har brug for arbejdskraft i øjeblikket?
 •  Hvordan er situationen i virksomhedens branche?
 •  Hvordan har virksomheden klaret sig det seneste år?
 •  Hvilke krav til kompetencer har virksomheden?

Brug arbejdsmarkedskontorerne: Arbejdsmarkedskontorerne (AMK) og de regionale arbejdsmarkedsråd 
(RAR) udgiver jævnligt notater med den lokale ledighed, beskæftigelse og brancheudviklinger. Se rar-bm.
dk

Brug erhvervsorganisationerne: Dansk Erhverv, DI, DA og andre erhvervsorganisationer udgiver ofte analy-

ser om, hvordan det går med beskæftigelsen både på nationalt og lokalt plan.
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Top 10 over brancher, hvor flygtninge fik job i 2016

    1. Social og sundhed
    2. Detailhandel
    3. Rejsebureau mv (rengøring og service)
    4. Industri
    5. Hotel og restauration
    6. Transport
    7. Offentlig administration
    8. Undervisning
    9. Bygge og anlæg
    10. Vidensservice

Kilde: Jobindsats.dk


