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STILLINGSOPSLAG, CV-DATABASER OG JOBAGENTER 
 
Lokale nyhedsmedier: 
Det er en god idé at følge med i de lokale nyhedsmedier ift. virksomhedernes udvikling og 
jobmuligheder. Er en virksomhed i vækst eller i gang med at udvikle nye produkter/tiltag, er der ofte 
gode chancer for, at de søger arbejdskraft. Det er oplagt til den uopfordrede kontakt. 

 Trykte medier (aviser, ugeblade, fagblade, ugeaviser, lokalaviser mv) 
 Sociale medier 
 Biblioteket (Infomedia) 

Platforme: 

 AC Match: https://acmatch.dk/ 
CV-database for ledige universitetsbachelorer og -kandidater. 
Note: Spørg dit lokale jobcenter om dine muligheder for at være på platformen (Udbyder: 
Jobcenter Sønderborg) 
 

 Candeno.com 
 Jobindex.dk 
 Jobnet.dk 
 https://jobfisk.dk/ 
 https://www.proff.dk/ 
 https://simplyjob.dk/ 
 http://www.sydjob.dk/ 
 Ofir.dk 
 Indeed 

 
Vikarbureauer: 
Her er blot et lille udpluk af nogle af de mest anerkendte vikarbureauer. 
Se liste med flere her: https://jobfisk.dk/jobfisk/databaser/vikarbureauer 

 JKS 
 Randstad 
 Adecco 
 TeamVikaren 
 TempTeam 
 Kolbeck Vikar 
 All in One 
 CareLink 
 Caras 
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HJEMMESIDER 
 

 Jobkompas:https://www.ug.dk/vaerktoej/jobkompasset/index.html# 
 Jobbarometeret: https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/det-lokale-

jobbarometer/ 
 Konsulenthuset Ballisager: https://ballisager.com/ 
 Sonderborg.dk: http://sonderborg.dk/da 
 WordPress Meetup Sønderborg: https://www.meetup.com/en-AU/WordPress-Meetup-

Sonderborg/ 
 WordPress Meetup Viborg: https://www.meetup.com/en-AU/WordPress-Meetup-viborg/  
 Work Live Stay: https://work-live-stay.dk/foreningenwls/ 
 Work in Denmark:  https://www.workindenmark.dk/ 
 RAR (De regionale positivlister): https://www.rar-bm.dk/ 
 STAR (Den nationale positivliste - 6 ugers jobrettet): https://star.dk/indsatser-og-

ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/uddannelser-for-ledige/ordninger-
jobrettet-veu/6-ugers/national-positivliste/ 
 
 

LITTERATUR 
 Hit med jobbet, Steen Kræmer: https://hitmedjobbet.dk/ 
 Scor jobbet til samtalen: https://scorjobbet.dk/ 
 Rekrutteringsanalysen (årlig): Konsulenthuset Ballisager (googl og download) 

 
NETVÆRK 
Facebook: 

 Gruppe: Jobtimize – håndgribelig jobsøgning 
 Gruppe: Powerjobsøgerne Live 
 Gruppe: Tilflytternetværk sønderborg / newcomersnetwork sønderborg 
 Side:  Jobtimize 
 Side:  Sønderborg Erhverv 
 Side:  JCI Sønderborg 

LinkedIn: 

 Gruppe: The Jobtimizers 
 Personlig profil: Tonny Mikkelsen (LinkedIn-ekspert) 
 Personlig profil: Thomas Martinsen (videoekspert) 
 Side:  Social Selling Company 
 Side  LunchIn: https://www.linkedin.com/company/lunchin%E2%84%A2/ 

Øvrige netværk: 
 Partners kolleger 
 Fysiske netværk 
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 Arrangementer og events Sociale medie-grupper 
 Hobby-netværk 
 Skoler/uddannelsesinstitutioner 
 Faglige og erhvervsnetværk 

Følg #: 

 Jobtimize 
 Jobsøgning 
 Personligbranding 
 Netværk 
 Tonnystips 

 

Hent evt. dokumentet Netværkscirklen her: 
https://jobtimize.dk/wp-content/uploads/2020/04/Netv%C3%A6rkscirklen.pdf 

 

ØVRIG INSPIRATION 
 A2B (Danskundervisning): https://www.a2b.dk/ 

 
 E-learningskursus (via dit jobcenter) 

Online moduler om: Ansøgning, CV, LinkedIn og video i jobsøgningen (Ragini har udviklet 
indholdet til LinkedIn- og video-modulerne). 
Note: Spørg dit lokale jobcenter om de har tilkøbt sig adgang til modulerne (hovedudbyder, 
Jobcenter Sønderborg). 
 

 Virksomhedspraktik 
Note: Spørg dit lokale jobcenter om dine muligheder (husk, at du først må starte i praktikken, 
når dit jobcenter har klargjort papirerne, da du ellers ikke er forsikret ude hos virksomheden). 

 
BONUS-TIPS: 

 Få oversat alle ansøgningsmaterialer til dansk (hvis stillingerne/virksomhederne kræver det) 
 Opret dit CV på Jobnet.dk (på dansk) 
 Deltag i fysiske netværk i byen og omegnen (kultur, faglige netværk, hobbynetværk osv.) 
 Deltag i kulturelle begivenheder (hold øje i medierne/aviserne og på sociale medier) 
 Brug dit netværk til at tilde budskabet om, at du er jobsøgende og tilflytter 
 Fortæl evt. din historie i medierne 
 Brug de sociale medier til at synliggøre dig selv 

 

Ragini Kastberg 
Mail: ragini@jobtimize.dk 
Mobil: 30 31 00 90 
 
Find og følg mig på LinkedIn og på 
Facebook 


