DEN STORE ABC
til NYUDDANNEDE
------Som nyuddannet er der rigtig mange ting, der skal på plads og holdes styr på.
I denne e-bog hjælper vi dig med at få alle den nyuddannedes udfordringer på plads.

VELKOMMEN
Så sidder du her. Med et dugfrisk eksamens-

For at du ikke skal ligge vågen om natten af

bevis i hånden og helt klar på at komme ud

skræk for, at du har glemt noget vigtigt, har vi

på arbejdsmarkedet og kaste dig over alle de

i denne e-bog samlet alt det vigtigste, du skal

opgaver, som du har brugt den sidste årrække

vide.

på at forberede dig til.
På den måde kan du nemt finde ud af, hvad du
Men så støder du ind i alle mulige praktiske

skal gøre ved hvad og hurtigt komme videre til

gøremål, som forhindrer dig i at bruge din tid

det, det hele handler om: at lande dit drømme-

på det, du helst vil – finde dit første job.

job.

For eksempel skal du tage stilling til spørgs-

Rigtig god læselyst.

målene om, hvordan du får dagpenge, om
du vil være medlem af en fagforening, er

Jeanette Hänel,

interesseret i en mentorordning, og om det

Redaktør,

er nødvendigt for dig at få underskrevet en

Ofir Jobguide

rådighedserklæring.
Listen af beslutninger, der skal træffes, krav,
der skal opfyldes og forslag, der skal tages
stilling til, er lang for den nyuddannede, og
derfor kan frygten for at misse noget også
hurtig blive overvældende.
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A-KASSE
A-kassen, eller Arbejdsløshedskassen som

Alle a-kasser opkræver kontingent. Prisen vari-

det egentlig hedder, er din forsikring mod

erer fra den ene til den anden, men i 2016 har

arbejdsløshed. Det er nemlig din a-kasse,

langt de fleste opkrævet mellem 450 og 500 kr.

som udbetaler dagpenge, indtil du finder

pr. måned. Du er ikke pålagt at være medlem

job, eller hvis du bliver ledig igen på et

af en a-kasse, men er du det ikke, kan du ikke

senere tidspunkt.

få dagpenge, hvis du går hen og bliver ledig.

Som nyuddannet kan der være en såkaldt ka-

For at du som nyuddannet kan få udbetalt

rensmåned (se karensmåned), fra du er fær-

dagpenge, skal du inden 14 dage fra din di-

diguddannet, til du kan få udbetalt dagpenge.

missionsdag (se dimissionsdato) melde dig

Og du er først berettiget til dagpenge fra en

ind i en a-kasse. Gør du ikke det, vil du først

a-kasse, når du har afsluttet en bachelor- eller

kunne få dagpenge, når du har arbejdet fuldtid

kandidatuddannelse og er registreret i dit loka-

i 52 uger (1924 timer) i løbet af de seneste tre

le jobcenter (se jobcenter).

år. Det er fastlagt ved lov, så selvom du skulle
have talegaverne i orden, har a-kassen ikke

I Danmark er der frit a-kassevalg, men da

mulighed for at give dig dispensation.

mange a-kasser er fagligt afgrænsede og yder
rådgivning og vejledning inden for deres felt, er

Da det ofte er gratis at være medlem som

det en god idé at undersøge, hvilken a-kasse

studerende, kan det pga. 14-dagesfristen være

der passer bedst til dig, din uddannelse og

en god idé at melde dig ind, inden du afslutter

dine jobdrømme.

studiet. På den måde undgår du risikoen for at
miste muligheden for dagpenge.
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Det er din a-kasse, som
udbetaler dagpenge,
indtil du finder job, eller
hvis du bliver ledig
igen på et senere
tidspunkt.
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BARSEL
Som ledig nyuddannet kan du få barsels-

som nyuddannet vil sige dimittendsatsen.

dagpenge, hvis du har daglig kontakt med

Hvis du føder inden for en måned efter studiet

dit barn og opfylder ét af nedenstående

er afsluttet, har du ret til barselsdagpenge

krav:

med det samme – altså uden at blive ramt af
karensmåneden (se karensmåned) – uanset

 Du har afsluttet en erhvervsrettet uddan-

om du er medlem af en a-kasse eller ej. Det

nelse på minimum 18 måneder i løbet af den

er nemlig ikke en a-kasse, der udbetaler dine

sidste måned op til fødslen, og uddannelsen

barselsdagpenge, men i stedet din bopæls-

kvalificerer dig til job lige efter dimission. Der

kommune.

er altså ikke behov for flere kurser eller mere
uddannelse, før du ville kunne tage et job

Føder du derimod mere end en måned efter,

inden for faget.

at du har afsluttet din uddannelse, har du kun
ret til barselsdagpenge, hvis du er berettiget til

 Du afslutter din uddannelse, efter dit barn er

arbejdsløshedsdagpenge (se a-kasse).

født, men inden 46 uger (som er den almindelige orlovsperiode post fødsel) efter fødslen.

Din uddannelse anses for afsluttet, når du er
færdig med al studieaktivitet. Er et speciale din

 Du er tilmeldt jobcenteret som ledig og får

sidste studieaktivitet, anses du som færdig den

arbejdsløshedsdagpenge.

dato, du modtager en forhåndsgodkendelse
(se forhåndsgodkendelse). Afslutter du med

Barselsdagpengene svarer til den dagpenge-

en eksamen, anses uddannelsen som afslut-

sats, du ellers ville være berettiget til, hvilket

tet, når du har fået den sidste karakter.
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C

CV
I Danmark kræver loven, at du som nyuddannet uden job
lægger dit CV på www.jobnet.dk, senest to uger efter den
dag du har registreret som din første ledighedsdag (se jobcenter). CV'et kan du bruge i din jobsøgning, men samtidig
kan potentielle arbejdsgivere også bruge det i deres søgning
efter dig. Det fortæller nemlig, hvem du er, og hvad du kan.
CV’et oprettes på www.jobnet.dk under menupunktet 'Min
jobsøgning' og kræver, at du logger ind med NemID.
Din a-kasse vil typisk indkalde dig til en CV-samtale, som skal
sikre, at dit CV bliver bedst muligt og får dig hurtigere i arbejde.
Derudover findes der desuden masser af guides på internettet,
som hjælper dig med at opgradere og finpudse dit CV. Vi har for
eksempel udarbejdet denne.
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CV'et kan du bruge i din jobsøgning,
men samtidig kan potentielle arbejdsgivere
også bruge det i deres søgning efter dig.
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DAGPENGE
Dagpenge er den månedlige ydelse, som

dagpenge. Den er på 13.158 kr. (2017-sats),

arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse,

svarende til 71,5 % af den højeste dagpenge-

kan få. Har du haft et studiemedlemskab,

sats (uden forsørgerpligt).

skal du registrere dig som nyuddannet
inden 14 dage efter, at du har afsluttet din

Som udgangspunkt er det muligt at modtage

uddannelse, for at kunne få dagpenge.

dagpenge i to år. Du kan forlænge din dagpengeperiode med op til et år ved at arbejde,

For at være berettiget til dagpenge kræver det

uanset hvor få timer du så har. Forlængelsen

et medlemskab af en a-kasse (se a-kasse),

sker i forholdet 1:2, så du for hver times

at du er registreret som arbejdssøgende hos

arbejde får to timers dagpenge, som du kan

jobcenteret (se jobcenter), og at du står til

bruge på at forlænge din dagpengeperiode

rådighed for arbejdsmarkedet. Derudover må

med. På den måde kan man arbejde sig til en

du heller ikke være selvforskyldt ledig, altså

længere dagpengeperiode.

selv have sagt dit job op.
Har du deltidsarbejde, freelancebeskæftiHar du haft dit studiemedlemskab i minimum

gelse eller lignende, har du mulighed for at

et år inden studieafslutning, slipper du for

få supplerende dagpenge (se supplerende

karensmåned (se karensmåned). Som nyud-

dagpenge). Er du syg og ledig, kan du søge

dannet er du berettiget til dimittendsatsen af

om sygedagpenge (se sygedagpenge).

Ofir.dk – Den store ABC til nyuddannede

s. 9

D

DAGPENGEKORT
Kort hvor du oplyser eventuelle arbejdstimer, sygedage og
feriedage. Kortet skematiserer en måned ad gangen og
udfyldes elektronisk på din a-kasses hjemmeside. Dine
noteringer på kortet bruges til beregning af dine dagpenge.
Du får dit første dagpengekort, når du registrerer dig som ledig i
jobcenteret (se jobcenter).
Dagpengekortet skal udfyldes og indsendes ca. en uge før månedens
udgang, hvor kortet bliver tilgængeligt. Vær opmærksom på, at kortet
kan blive for gammelt. Modtager din a-kasse ikke dit udfyldte dagpengekort inden for en tidsfrist på en måned og 10 dage, mister du
retten til at få udbetalt dagpenge i perioden.
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Dagp

enge
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DIMITTEND
En dimittend er en person, der er nyuddannet fra en
højere læreanstalt – en institution, hvor der gives en
videregående uddannelse og drives forskning.
Du kan blive optaget som dimittend i en a-kasse (og dermed få
dimittendsatsen i dagpenge (se dagpenge), hvis din uddannelse har
haft en varighed af mindst 18 måneder. Derudover skal uddannelsen
være offentligt anerkendt, hvilket vil sige, at den skal være
SU-berettiget eller være en lærlinge- eller elevuddannelse.
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DIMITTENDREGLEN
Reglen om, at man som nyuddannet kan blive berettiget til dagpenge med en særlig dimittendsats på 13.158 kr. (se dagpenge).
Gælder personer, der har gennemført en erhvervsmæssig
uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller 3 halvårlige
semestre som fuldtidsstudium. En uddannelse er omfattet, hvis den er
SU-berettiget eller er omfattet af lov om erhvervsuddannelser.
Derudover er det også en betingelse, at du har haft bopæl og ophold
i Danmark umiddelbart forud for uddannelsesstart og senest to uger
efter afslutning (det er ikke nødvendigt at have haft bopæl i Danmark
under selve uddannelsen).
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DIMISSIONSDATO
Din dimissionsdato er den dato, hvor din uddannelse med
sikkerhed er bestået. Det kan derfor både være den dato,
hvor din forhåndsgodkendelse (se forhåndsgodkendelse)
er underskrevet, den dato hvor den sidste mundtlige
eksamen er bestået, den dag du får din sidste skriftlige
karakter, eller den dato dit eksamensbevis er udskrevet.
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FAGFORENING
Permanent sammenslutning af lønmod-

pel gerne vil modtage vejledning om løn-

tagere inden for et eller flere fag eller

og ansættelsesforhold i din branche.

erhverv, dannet med det formål at varetage
medlemmernes interesser – særligt mht.

Fagforeningen kan desuden hjælpe dig, hvis

løn- og arbejdsforhold, hvilket primært sker

du ikke får din løn, bliver uretmæssigt opsagt

gennem indgåelse og vedligeholdelse af

eller får en arbejdsskade. Husk dog, at fag-

overenskomster (se overenskomst).

forening og a-kasse ikke er det samme, og at
du dermed ikke kan få dagpenge, hvis du kun

Derudover varetager fagforeningen individuel

er medlem af en fagforening, men ikke af en

bistand og rådgivning til medlemmer, medlem-

a-kasse (se dagpenge).

mernes uddannelsesmæssige interesser og
politisk påvirkning i medlemmernes interesse.

Fagforeningers økonomiske grundlag udgøres
af medlemskontingentet, som varierer fra

Du vælger selv, om du vil være medlem af en

forening til forening. I 2017 opkræver langt

fagforening, og hvilken. Vær dog opmærksom

de fleste et kontingent på mellem 450 og 500

på, at der er faglige tilknytninger i de enkelte

kr./md. Beløbet er dog fradragsberettiget, da

fagforeninger, som det kan være relevant at

medlemskab traditionelt set anses som en

overveje, hvis du som nyuddannet for eksem-

nødvendighed ved at have et arbejde.
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Fagforeningen kan hjælpe
dig, hvis du ikke får din løn,
bliver uretmæssigt opsagt
eller får en arbejdsskade.
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FORHÅNDSGODKENDELSE
En forhåndsgodkendelse er en erklæring fra din
specialevejleder og censor om, at dit speciale
vil bestå. Du skal bruge den, hvis du efter endt
uddannelse skal have dagpenge i en periode. Med
forhåndsgodkendelsen kan du nemlig blive optaget
i en a-kasse fra den dato, hvor den er underskrevet.
Du får blanketten hos din a-kasse og afleverer den
også her, når den er underskrevet af censor og vejleder.
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FRIGØRELSESATTEST
En frigørelsesattest er en underskrevet garanti
for, at du kan blive fritaget med øjeblikkelig
varsel fra en deltidsstilling, hvis du bliver tilbudt
en fuldtidsstilling. Ved at have den, kan du få
supplerende dagpenge, idet du stadig står til
rådighed for arbejdsmarkedet.
Attesten hentes på din a-kasses hjemmeside.
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JOBCENTER
Jobcenteret er den statslige og kommunale

eller dagpenge. Den nemmeste måde at gøre

beskæftigelsesindsats, som formidler

det er ved at logge ind på www.jobnet.dk med

gratis kontakt mellem arbejdssøgende og

dit NemID og registrere dig.

arbejdsgivere.
Der findes knap 100 jobcentre herhjemme, og
Centerets vigtigste opgave er at hjælpe dig i

du hører som udgangspunkt ind under det,

arbejde. Derfor indkalder de dig blandt andet til

der ligger i den kommune, hvor du bor. Nogle

samtaler om formidling af job og kontaktforløb,

steder er flere kommuner dog fælles om et job-

de hjælper dig med at udarbejde en jobplan,

center. Du finder information om dit lokale job-

og de afmelder dig som ledig, når du har fået

center på www.borger.dk under menupunktet

et job.

‘jobcenter og jobnet.dk’.

Som ledig nyuddannet skal du på din første le-

Indmeldelse og en udfyldt ledighedserklæring

dige dag tilmelde dig som arbejdssøgende i dit

(se ledighedserklæring) er en betingelse for

lokale jobcenter, hvis du vil have kontanthjælp

at få dagpenge (se dagpenge).
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J

Som ledig nyuddannet skal du på din
første ledige dag tilmelde dig som
arbejdssøgende i dit lokale jobcenter.
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K

KARENSMÅNED
Som nyuddannet kan du være berettiget til en særlig
dimittendsats af dagpenge fra din første dag som
ledig. Dette gælder, hvis du har været studiemedlem af
en a-kasse i minimum et år inden afslutningen af din
uddannelse.
Har du ikke været studiemedlem, bliver du ramt af den
såkaldte ‘karensmåned’ og kan først få dagpenge en måned
efter endt uddannelse.
I alle tilfælde gælder det, at dagpenge er bagudbetalt, og SU
er forudbetalt, hvilket betyder, at du vil have en måned, hvor
du må forsørge dig på anden vis – for eksempel ved hjælp af
en opsparing.
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L

LEDIGHEDSERKLÆRING
En ledighedserklæring er din officielle ansøgning og
det dokument, som din ret til dagpenge bliver afgjort ud
fra. Den skal altså udfyldes for, at du kan modtage dagpenge.
Du finder og udfylder ledighedserklæringen på www.jobnet.
dk. Når du udfylder den, får du løbende besked om, hvilken
anden dokumentation du skal indsende. Det kan for
eksempel være et eksamensbevis eller en opsigelse.
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M

MENTORORDNING
Flere a-kasser, uddannelsesinstitutioner og fagforeninger
tilbyder mentorordninger til nyuddannede (og snart
nyuddannede). Ordningerne parrer dig med en person, som
allerede har erfaring fra arbejdsmarkedet og som du kan
søge råd hos, sparre med og blive inspireret af.
En mentor kan blandt andet:

 Give dig indblik i bestemte brancher
 Hjælpe dig med at sætte ord på dine egne kompetencer
 Give dig feedback på ansøgninger og CV
 Vise dig alternative muligheder
 Udvide dit netværk
Det kræver typisk, at du skriver en motiveret ansøgning,
hvor du fortæller, hvad du ønsker at få ud af ordningen.
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Mentorordningen parrer dig med en
person, som allerede har erfaring fra
arbejdsmarkedet og som du kan søge
råd hos, sparre med og blive inspireret af.
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OVERENSKOMST
En kollektiv aftale mellem arbejdsgivere

Overenskomsten fastlægger typisk både ar-

og lønmodtagere på arbejdsmarkedet, som

bejdstimer, mindsteløn og startløn, som

fastlægger centrale vilkår i forbindelse med

vil være aktuelt at have kendskab til som

ansættelsesforhold, for eksempel løn- og

nyuddannet. Men derudover indeholder de

arbejdsvilkår.

fleste overenskomster også bestemmelser
om kompensation for overarbejde, retten til at

Som lønmodtager er du kun dækket af en

vælge en tillidsrepræsentant, retten til efterud-

overenskomst, hvis den virksomhed, du er an-

dannelse, løn under barsel og arbejdsmarked-

sat hos, er overenskomstdækket. Det kan den

spension.

enten være ved at være tilsluttet en overenskomstforpligtet arbejdsgiverforening eller ved

En overenskomst vil typisk være tidsbegræn-

selv at underskrive en overenskomst med en

set til to år, men kan også gælde både kortere

fagforening, altså udarbejde en lokal overens-

og længere perioder. Inden den udløber, gen-

komst (en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst).

forhandler arbejdsgiver og lønmodtager aftalen
(assisteret af en fagforening, hvis der er tale
om en lokal overenskomst).
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P

PENSIONSBIDRAG
Langt de fleste overenskomster (se overenskomst) har et
fastlagt pensionsbidrag. Det er det månedlige beløb, som
henholdsvis den ansatte og arbejdsgiveren indbetaler
til en pensionskasse, og det vil typisk være fastsat som
en procentdel af lønnen. Det skal dog ikke ses som en
egentlig del af lønnen, da pengene er låst i forsikring og
alderdomsopsparing og altså ikke kan bruges før senere.
Hvor stor procentdelen er varierer. I den offentlige sektor ligger
bidraget på ca. 17 %, hvor de 5,7 % udgøres af månedslønnen,
men arbejdsgiver indbetaler resten. I det private betaler du ikke
automatisk pensionsbidrag til en pensionskasse, her skal pensionsaftaler forhandles individuelt.
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PENSIONSKASSE
En ikke-statslig organisation, som udbetaler pension
og forvalter de midler, der er opsparet til formålet.
Pensionskasserne er knyttet til de respektive
fagforbund og har ofte tilknyttede invalide-, livs- og
ulykkesforsikringer.
Oprettes efter overenskomst (se overenskomst) mellem
arbejdsgiver og arbejdstager og kategoriseres enten
‘firmapensionskasse’ eller ‘tværgående pensionskasse’.
Førstnævnte dækker medlemmer i en enkelt virksomhed,
og sidstnævnte dækker faggrupper på tværs af
virksomheder.
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Hvad vil du bruge
din pensionsopsparing til?
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RÅDIGHEDSTILLÆG
I forbindelse med forhandling af overenskomst
(se overenskomst) kan der også blive forhandlet
om rådighedstillæg. Der er et tillæg, som du kan få
udbetalt for at stå til rådighed for arbejdsgiveren,
for eksempel hvis du har telefonvagt eller skal stå til
rådighed til møder uden for din almindelige arbejdstid.
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S

SU-LÅN OG SLUTLÅN
Skal tilbagebetales efter endt studie. Din

 0 kr. til 39.999 kr.: 7 år

uddannelsesinstitution informerer Statens

 40.000 kr. til 59.999kr.: 8 år

Administration om, at du er udmeldt, og

 60.000 kr. til 79.999 kr.: 9 år

herefter får du automatisk besked, når du

 80.000 kr. til 99.999 kr.: 10 år

skal begynde at betale tilbage.

 100.000 kr. til 119.999 kr.:11 år
 120.000 kr. til 139.999 kr.: 12 år

Tilbagebetalingen begynder altid i januar. Dog

 140.000 kr. til 159.999 kr.: 13 år

først når igangværende år plus et år er gået.

 160.000 kr. til 179.999 kr.14 år

Bliver du færdig i februar 2017, skal du altså

 180.000 kr. og derover: 15 år

først begynde tilbagebetalingen i januar 2019.
Ønsker du at påbegynde din tilbagebetaling
Du modtager din tilbagebetalingsplan fra Sta-

før, kan du også det. I så fald skal du logge på

tens Administration i oktober eller november

selvbetjeningen på www.borger.dk og gå til

året inden, du skal begynde at afdrage.

“Alt om økonomi, skat, SU”, hvor du finder al
information om SU-gæld. Du bestemmer selv,

Du skal betale dit lån tilbage over en periode

hvor meget du vil betale og hvor ofte.

på 7-15 år, afhængig af hvor meget du skylder:
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SUPPLERENDE
DAGPENGE
Det er muligt at få supplerende dagpenge, hvis du har et job på nedsat tid,
for eksempel hvis du er deltidsansat eller ansat som vikar. Hvor meget, du
kan få, afhænger af, om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret, altså
forsikret for henholdsvis 37 timer eller højst 30 timer om ugen.
Er du fuldtidsforsikret og ansat på deltid med opsigelsesvarsel,
kan du desuden kun få supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver
underskriver en frigørelsesattest (se frigørelsesattest).
For at få supplerende dagpenge skal du desuden opfylde en række krav:
D
 u skal have arbejdet under 37 timer på en uge for at have ret til supplerende
dagpenge, mens du som deltidsforsikret skal være ledig i mindst 1/5 af den tid,
du havde meldt dig ledig i, før du søgte supplerende dagpenge.
 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
D
 u skal være aktivt jobsøgende efter et job, der tilbyder flere timer pr. uge.
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SYGEDAGPENGE
I perioder, hvor du er berettiget til dag-

Efter 14 dage giver din a-kasse kommunen

penge, men bliver syg og dermed forhin-

besked om dit sygefravær, og herefter sender

dret i at stå til rådighed for arbejdsmarke-

kommunen dig et brev i din e-boks, som du

det, kan du få sygedagpenge. Du skal i den

skal besvare. Hvis du stadig er syg, skal du

forbindelse melde dig syg hos din a-kasse

desuden udfylde et oplysningsskema for at få

på din første sygedag. Det gør du via www.

sygedagpenge fra kommunen.

jobnet.dk.
I 2017 udgør sygedagpenge højst 4.245 kr. pr.
For at blive godkendt til sygedagpenge, skal

uge, hvilket svarer til fuldtidsudbetalingen.

du udfylde de oplysninger, som din a-kasse
kræver.

Udbetalingen ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen. Dog kan du maksimalt få syge-

Hvis du er dimittend (se dimittend), er det din

dagpenge i 22 uger inden for en periode på ni

kommune, der udbetaler dine sygedagpenge.

måneder. Kommunen vil, inden de 22 uger er

Dog kun hvis du er medlem af en a-kasse

gået, revurdere din situation og tage stilling til,

(se a-kasse). Hvis du er ledig og berettiget til

om din sygedagpengeperiode kan forlænges.

dagpenge, betales de første 14 dages sygedagpenge af din a-kasse, herefter overtager

Hvis dit sygdomsforløb forventes at vare

kommunen betalingen.

længere end otte uger, skal du desuden også
indgå i et opfølgningsforløb hos kommunen.
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Du skal i den forbindelse melde
dig syg hos din a-kasse på din
første sygedag.
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14-DAGESFRISTEN
Reglen der siger, at du senest 14 dage efter din dimissionsdag (se dimissionsdato) skal melde dig ind i en a-kasse.
Overholder du ikke tidsfristen, mister du muligheden for at få
dagpenge efter dimittendreglen (se dimittendreglen). Du kan
søge om optagelse i a-kassen, før du dimitterer.
Overholder du ikke fristen, skal du i stedet optjene din ret til
dagpenge, hvilket du gør ved at have job i et år, samtidig med at
du er medlem af en a-kasse og betaler kontingent.
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30-UGERS REGLEN
Reglen der siger, at du kan få supplerende dagpenge (se supplerende
dagpenge) i 30 uger inden for en periode på to år (104 uger).
Hvis du tidligere har fået supplerende dagpenge, men ugen, som du fik det
i, ligger mere end to år tilbage, forsvinder denne fra dit samlede regnskab.
Bruger du de 30 uger inden for perioden, mister du retten til supplerende
dagpenge, men beholder retten til almindelige dagpenge.
Du har dog mulighed for at genoptjene retten igen efter de 30 uger, hvis du
har mere end 146 løntimer i løbet af 12 måneder.
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OM OFIR
JOBGUIDE
Ofir Jobguide guider alle jobinteresserede – nyuddannede,
nyledige, personer med behov for luftforandring og mange
flere – hele vejen til drømmejobbet.
Læs med på Ofir Jobguide, hvor du finder flere interessante e-bøger, infografikker og artikler med masser gode
råd og vejledning om alt fra jobsøgning og ansøgning til
samtale og ansættelse.
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KILDER
A-kasser

Dansk Metal

Lærernes a-kasse

A-kasseoversigt

Det faglige hus

MA a-kasse

A-kasseguiden

Djøf

Min a-kasse

AJKS

FOA

Netværk Danmark

AKA

Forsikringsforbundet

Ofir

Ase

Frie Funktionærer

Ret & Råd

Beskæftigelsesministeriet

FTF

Retsinformation

Borger.dk

HK

SDU

BUPL

Ida

Skat

Business Danmark

Jobnet

Danica Pension

Jobpatruljen

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Danske a-kasser

Krifa

Dansk Industri

Lederne

Ofir.dk – Den store ABC til nyuddannede

3F

s. 37

DEN STORE ABC
til NYUDDANNEDE

Ofir.dk – Den store ABC til nyuddannede

s. 38

