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Når du er ledig, er det vigtigt, at du bruger 
din joblog som et aktivt redskab i din 
jobsøgning. Jobloggen giver dig et godt 
overblik over dine jobsøgninger. Husk, at 
du skal være aktivt jobsøgende for at få 
dagpenge.

 
Med jobloggen kan du:

 > få overblik over dine jobsøgninger
 > uploade ansøgninger og cv’er
 > se krav til jobsøgning
 > se dine aftaler med a-kasse og  jobcenter
 > nemt overføre jobopslag 

fra Metal  JobService.

BRUG DIN  
JOBLOG  
AKTIVT

KUN 
ÉN JOBLOG  

Jobloggen på danskmetal.dk  
synkroniserer med jobloggen  

på jobnet.dk. Du behøver  
derfor kun at bruge din joblog  

på danskmetal.dk/joblogHUSK  
at opdatere din joblog  

hver uge
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Når du logger ind på din joblog på  
danskmetal.dk/akasse, får du et overblik 
over dine jobsøgninger. Du kan se 

eventuelle opgaver og aktiviteter, om du 
har uploadet ansøgning og cv, og du kan se 
status på jobsøgningen. 

FÅ OVERBLIK  
OVER DINE 
JOBSØGNINGER
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Hver gang, du udfører en handling på en 
jobsøgning, skal du ændre status på den. 
Det giver dig det bedste overblik. Når du 
ændrer status fra Ikke søgt til fx Søgt 
jobbet, kan du ikke længere redigere i selve 
jobsøgningen. 

 
  Ikke søgt. Inden du har søgt jobbet.
  Søgt jobbet. Når du har søgt jobbet  enten 
skriftligt, telefonisk eller ved  personligt 
fremmøde. 

  Samtale. Når du bliver inviteret til  samtale 
hos en virksomhed. 

  Afslag fra virksomheden. Hvis du får  
et afslag fra virksomheden. 

  Afsluttet og fik job. Når du har fået  jobbet 
og skrevet under. 

  Ikke hørt fra arbejdsgiver – er søgt. Når 
du har søgt jobbet, men ikke har hørt fra 
virksomheden. 

  Slet. Hvis du ikke vil søge jobbet  alligevel, 
eller du har tastet forkert.

STATUS PÅ 
JOBSØGNING
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Klik på Tilføj jobsøgning for at oprette en 
ny jobsøgning. 

OPRET NY 
JOBSØGNING

Så er du inde på selve jobsøgningen. Udfyld 
stillingsbetegnelse og virksom hedens navn 
ved at taste de første bogstaver og derefter 

vælge på listen over resultater. Kommer der 
ingen resultater, så skriv frit. 
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 Udfyld herefter felterne med detaljer om 
jobopslaget og virksomheden. Felter med 
rød stjerne skal du udfylde. Det er altid 
bedst at udfylde så meget som muligt om 
din jobsøgning. Det er din dokumentation 
for, at du fx søger bredt nok og inden for 
de rammer, som du har aftalt med  a-kassen 
i Krav til jobsøgning i Min plan. Klik Opret. 
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Notér Arbejdets mødetidspunkt og 
 Arbejdets sluttidspunkt i felterne ved at 
klikke på pilene. Sæt kryds, hvis job loggen 
skal huske mødetiderne til fremtidige 
joblogs.

ARBEJDSTID 
Jobloggen henter den forventede 
transporttid fra rejseplanen.dk. 

Du kan også sætte kryds, hvis jobloggen 
skal huske, at du søger job med skiftehold 
eller job inden for off shore. 
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Her udfylder du, hvordan du søger jobbet. 
Hvis du afleverer en skriftlig ansøgning og/
eller dit cv personligt på virksomheden, skal  
du også registrere det i feltet Digitalt.

ANSØGNINGS
METODE

Overfør jobopslag  
fra Metal JobService. 

Se mere på side 24.
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Først når du har søgt jobbet, skal du skrive 
ansøgningsdatoen. Vælg ansøgningsdato 
ved at klikke i kalenderen. Når du udfylder 
feltet med Ansøgningsdato, ændres status 
på jobsøgningen automatisk til Søgt jobbet. 
Derefter kan du ikke længere redigere 
i  felterne. Tjek derfor, at du har udfyldt 
felterne korrekt, inden du trykker på Opret. 
Ellers er du nødt til at oprette på ny. 

Når du har udfyldt alt om den specifikke 
jobsøgning, klikker du Opret. 

ANSØG NINGSDATO
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Herefter kan du se den på Jobsøgning i 
topmenuen. 
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Klik på knappen Vis på kort, og se på 
 landkortet, hvor både dine ikke-søgte og 
søgte job og aktiviteter befinder sig. Det kan 
give dig et overblik over afstand. 

Når du klikker på en pin, måler den 
afstanden fra din bolig til den virksomhed, 
hvor jobbet er. Du kan også se stillings-
betegnelsen og virksomhedens navn, og 
du kan klikke på rediger. Så kommer du 
direkte ind og kan uploade ansøgning eller 
cv,  oprette opgaver eller aktiviteter eller 
 redigere i den enkelte jobsøgning, som ikke 
er søgt endnu. 

Jobloggen henter oplysningerne om 
 afstand fra Google Maps.

VIS PÅ KORT
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Når du klikker ind på hver enkelt  
job søgning, kan du: 

 > redigere i fakta om jobopslaget eller 
 virksomheden (fx udfylde ansøgnings-
datoen, når du har søgt jobbet) 
ved at klikke på Rediger

DEN ENKELTE 
JOBSØGNING

 > uploade ansøgning og/eller cv  
ved at klikke på Upload

 > oprette opgaver til dig selv ved at klikke 
på Tilføj ny opgave

 > se jobbets geografiske placering på  
Vis på Kort.
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Når din jobsøgning stadig har status som 
Ikke søgt, kan du redigere i oplysningerne 
om jobbet og virksomheden, og hvordan 
du vil søge. Klik Ret, når du er færdig med 
at redigere. 

TAG PÅ  
WORKSHOP  
Lær at søge job,  

skrive ansøgninger og cv’er,  
og bliv klædt på til 

jobsamtalen. 
danskmetal.dk/ 

workshop

REDIGÉR 
JOBSØGNING
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I hver enkelt jobsøgning kan du uploade 
den ansøgning og/eller det cv, du skriver 
til netop dette job. Du kan uploade både 
Word- og PDF-filer. 

Upload dokument for at vælge din fil. 

UPLOAD  
FILER TIL 
JOBLOG HUSK,  

at du hver måned  
skal uploade det antal job,  

du har aftalt med  
a-kassen.
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Klik på Find fil.
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Find filen med ansøgningen eller cv’et  
dér, hvor du har gemt den. Når du har 
 fundet filen, klikker du Open/Åbn. 

FJERN
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Nu kan du se navnet på filen i feltet.  
Klik Upload. 

Når filen er uploadet, kan du se den  under 
punktet Dokumenter. 

Vil du slette en uploadet fil, klikker du  
på Slet og vælger Bekræft.
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Her får du overblik over de aftaler, du har 
indgået med a-kassen og jobcenteret 
til dine samtaler. Du kan også se 
målsætninger, uddannelsesplan og 
aktiviteter.

Når du lige er blevet ledig, skal du udfylde 
felterne under Krav til jobsøgning, inden du 
skal til din cv- og rådighedssamtale. 

MIN PLAN
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KRAV TIL JOBSØGNING
Du skal vælge, hvilke brancher og stillings-
betegnelser du vil søge. Du skal også tage 
stilling til, hvor og hvordan du vil søge job.
Ved det første møde i a-kassen taler I om 

det, du har udfyldt, og sammen fast lægger 
I kravene til din jobsøgning. Kravene bliver 
automatisk udvekslet med jobcenteret. 
Husk at klikke Gem, når du har udfyldt 
felterne.
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Klik på Tilføj aktivitet for at notere de 
 aktiviteter, du har haft i din jobsøgning. 

I feltet Aktivitet kan du frit skrive din 
aktivitet. Under Sted eller virksomhed skal 
du skrive de første bogstaver og derefter 
vælge på den liste, der kommer frem. 
Kommer der ingen resultater, så skriv frit.

Vælg datoen for den aktivitet, du er ved at 
oprette ved at klikke på datoen i kalenderen.

Klik Opret, når du har udfyldt felterne.

 > Metal A-kasses workshops 
 > Brug af dit netværk
 > Uopfordrede besøg på virksomheder
 > Aktiviteter, der er med til at få dig tættere 

på et job. 

AKTIVITET
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Klik på Opret. Nu fremgår aktiviteten under 
topmenupunktet Aktiviteter.
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Du får et overblik over de job, du har søgt 
under punktet Statistik i topmenuen.  

STATISTIK
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Her får du de beskeder, der har med din 
joblog at gøre, fx når en af dine opgave-
kladders deadline er overskredet. Husk 
derfor altid at ændre status på dine opgaver 
fra Kladde til Udført, når du har udført den 
enkelte opgave.

Ellers vil du dagligt modtage en besked, hvis 
din deadline er overskredet. 

Du modtager også beskederne på mail og 
sms. 

BESKEDER
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Du kan let overføre jobopslag fra Metal 
JobService til din joblog. På den måde 
kommer alle oplysninger automatisk med 

over i jobloggen, og du behøver ikke at 
taste det hele selv. Klik på Joblog i top-
menuen, og vælg Jobservice. 

OVERFØR JOB 
FRA METAL  
JOBSERVICE

METAL  
JOBSERVICE  

Du får et samlet overblik  
over alle relevante job

danskmetal.dk/ 
jobservice
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Når du vil overføre et jobopslag til 
jobloggen, klikker du blot på det lille  
Dansk Metal-ikon. 
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Jobbet er overført til jobloggen, når  
Metal-ikonet skifter til et flueben.
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Når du vil tilbage til jobloggen, så klik på 
Menu i højre øverste hjørne. 

Klik derefter på Gå til Metals Joblog.
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Du skal være aktiv i din jobsøgning for at 
få dagpenge. På smileyerne i din joblog 
kan du se, om du er aktiv nok. 

SMILEYER

Grøn smiley
Den grønne smiley fortæller,  

at du er aktiv i din jobsøgning.  
Du husker at opdatere din joblog,  

at søge job regelmæssigt  
og at uploade ansøgninger.

Sådan!
Fortsæt dit gode arbejde med at søge job. 
Klik på ikonet for at få mere information.
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Gul smiley
Du får en gul smiley,  

hvis du skal være mere aktiv på din 
joblog. Tjek fx, om du har husket  

at opdatere din joblog,  
at søge flere job, at uploade dine  

ansøgninger eller at følge  
de aftaler, du har lavet  

med a-kassen.

Ups!
Der er noget, du har glemt. Klik på  
ikonet for at få mere information.
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Rød smiley
Du får en rød smiley,  

hvis du ikke har været aktiv nok  
i din jobsøgning eller ikke har  

opdateret din joblog.  
Du bliver indkaldt til møde  

med a-kassen, hvor I taler om  
din jobsøgning og brugen  

af din joblog.

Hov, hvor er du?
Vi har brug for at høre fra dig. Klik på 
ikonet for at få mere information.
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SPØRGSMÅL  
Du kan altid  

kontakte din a-kasse  
og få hjælp

danskmetal.dk/
finddinafdeling

Log ind på din  
joblog med NemId  

eller dit CPR-nummer  
og en pinkode 

danskmetal.dk/joblog
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BRUG  
JOBLOGGEN AKTIVT

HUSK AT OPDATERE DIN  
JOBLOG HVER UGE. 

danskmetal.dk/joblog

Metal A-kasse
a-kassen@danskmetal.dk
danskmetal.dk


