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Krav til jobsøgning

Når du får dagpenge, skal du være aktivt 
jobsøgende. Det tæller som jobsøgning, 
hver gang du kontakter en arbejdsgiver om 
et konkret job.

Her er nogle af de ting, du skal være 
opmærksom på i din jobsøgning:

• Du skal søge flere job om ugen
• Du kan søge både opslåede stillinger og 

uopfordret
• Du skal følge den aftale om jobsøgning, 

du har lavet med 3FA
• Du skal registrere din jobsøgning i din 

joblog hver uge.

Husk, at joblog ikke er det samme  
som jobsøgning. Når du søger job,  
er der overordnet set, 2 steps du  
skal igennem.

1. Du søger jobbet det sted,  
arbejdsgiveren har oplyst

2. Du registrerer jobbet i din joblog.

En joblog er et godt digitalt værktøj, du 
kan bruge i din jobsøgning. Du registrerer 
din jobsøgning i din joblog enten via Mit3F 
eller jobnet.dk. Din registrering det ene 
sted slår også igennem det andet sted. 

Du kan bruge jobloggen til at få et overblik 
over de arbejdsgivere, du har kontaktet, 
og hvornår du har kontaktet dem. Hvis du 
søger et job skriftligt, anbefaler vi, at du 
uploader din jobansøgning i din joblog. En 
skriftlig ansøgning kan f.eks. være et brev, 
en mail eller en webansøgning via arbejds-
giverens hjemmeside.

3FA og jobcenteret bruger jobloggen til at 
følge med i din jobsøgning og til at give 
dig sparring og hjælp til din jobsøgning. 

Vi har lagt en række kriterier ind i joblog-
gen. De sikrer, at du bliver mindet om din 
jobsøgning hver uge.

Kravene til din jobsøgning er individuelle. 
De ændrer sig, ud fra hvor længe du har 
været ledig, dine kompetencer, erhvervs–
erfaring og jobønsker.

På næste side er en oversigt over krav til 
jobsøgning inddelt efter ledighedsperiode. 
Husk, at oversigten er vejledende, og at 
der er flere parametre end kun ledigheds-
perioden, som er afgørende for krav til 
jobsøgning. 

Du skal derfor altid følge den aftale, du og 
3FA har lavet om din jobsøgning. 

Husk, at joblog ikke er det samme  
som jobsøgning. Når du søger job,  
er der overordnet set 2 steps du  
skal igennem.

1. Du søger jobbet det sted,  
arbejdsgiveren har oplyst

2. Du registrerer jobbet i din joblog.

Forbrug: 0-481 timer (0-3 måneders ledighed)

Du skal søge flere job om ugen og registrere din jobsøgning i din 
joblog.

Forbrug: 482-962 timer (3-6 måneders ledighed)

Du skal søge flere job om ugen og registrere din jobsøgning i din 
joblog. Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du primært søge fuldtidsstillin-
ger. Du skal søge job indenfor det geografiske område, som du og 3FA 
har aftalt.

Forbrug: 963-1443 timer (6-9 måneders ledighed)

Du skal søge flere job om ugen og registrere din jobsøgning i din 
joblog.Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du primært søge fuldtidsstil-
linger. Du skal søge stillinger skriftligt og minimum 1 af dem skal være 
en webansøgning. Du skal søge job indenfor det geografiske område, 
som du og 3FA har aftalt.

Forbrug: 1444 timer (9 måneders ledighed)

Du skal søge flere job om ugen og registrere din jobsøgning i din 
joblog.Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du primært søge fuldtidsstillin-
ger. Du skal søge stillinger skriftligt og minimum 1 af dem skal være en 
webansøgning. Du skal også søge opslåede stillinger. Du skal søge job 
indenfor det geografiske område, som du og 3FA har aftalt. Du skal 
uploade mindst 1 ansøgning eller dit personlige cv hver 4. uge.

Husk, at skemaet er vejledende
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Sådan registrerer du et job i din joblog,  
du har fundet i 3F Jobformidling

Sådan gør du

1) Log på Mit3F
Gå til “Mit3F” og klik på “Min jobsøgning”.  
Det kan du gøre 2 steder. Klik derefter på “Gå til Jobformidling”.

2) Søg i jobdatabasen
Du søger i jobdatabasen ved at skrive i fritekstfeltet.  
F.eks. “Murer”. Klik på luppen for at søge.

3) Tilføj til joblog 
Tilføj et job til din joblog ved at klikke på “+ Joblog”. Jobbet bliver 
nu overført til din joblog, og du bliver samtidig sendt videre til 
jobloggen.
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4) Udfyld oplysninger
Når du har søgt jobbet, skal du ændre status for jobsøgning til 
“Søgt”. Udfyld også dato for, hvornår du har søgt jobbet samt 
søgemåden. Du kan tilføje ekstra informationer ved at klikke  
på “Tilføj informationer – valgfrit”. Klik på “Gem jobsøgning”. 

Du har nu registreret din jobsøgning i din joblog.

De oplysninger, du registrerer i din joblog, kan ses af både  
jobcenteret og din 3F-afdeling. 

5) Få et overblik over dine registrerede job i din joblog
For at se dine registrerede job i din joblog, skal du klikke på  
”Gå til joblog”.
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De grønne cirkler viser, hvor mange job du har søgt den pågæld–
ende uge. I samme kolonne kan du også se status for det søgte 
job – f.eks. om du er kommet til samtale.

Når du registrerer et job i din joblog, du ikke har søgt endnu, ligger 
det under “Ikke-søgte jobs”. Tallet i parentes viser, hvor mange 
ikke-søgte job, du har registreret i din joblog. Når du har søgt et 
af disse job, kan du ændre status til “Søgt” ved at klikke på det 
pågældende job i din joblog i venstre side.

Sådan registrerer du et job i din 
joblog, du selv har fundet eller har 
søgt uopfordret 

Sådan gør du

1) Log på Mit3F
Gå til “Mit3F” og klik på “Min jobsøgning”.  
Det kan du gøre to steder. Klik derefter på “Gå til Joblog”.
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2) Tilføj en jobsøgning
For at tilføje en jobsøgning til din joblog, 
skal du klikke på “Tilføj jobsøgning”.

3) Udfyld oplysninger
Udfyld oplysninger om den arbejdsplads, du søger job hos.

Når du har søgt jobbet, skal du ændre status for jobsøgning til 
“Søgt”. Udfyld også dato for, hvornår du har søgt jobbet samt 
søgemåden. Du kan tilføje ekstra informationer ved at klikke på 
“Tilføj informationer – valgfrit”. Klik på “Gem jobsøgning”.  

Du har nu registreret din jobsøgning i din joblog.

De oplysninger, du registrerer i din joblog, kan ses af både  
jobcenteret og din 3F-afdeling. 
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4) Få et overblik over dine registrerede job i din joblog
De grønne cirkler viser, hvor mange job du har søgt den pågæld–
ende uge. I samme kolonne kan du også se status for det søgte 
job – f.eks. om du er kommet til samtale.

Når du registrerer et job i din joblog, du ikke har søgt endnu, ligger 
det under “Ikke-søgte jobs”. Tallet i parentes viser, hvor mange 
ikke-søgte job, du har registreret i din joblog. Når du har søgt et 
af disse job, kan du ændre status til “Søgt” ved at klikke på det 
pågældende job i din joblog i venstre side.

Se dine jobsøgninger og status på  
“Min joblogstatus”

Når du har registeret dine søgte job, kan du 
se dem i din joblog. Se, hvordan du opda-
terer din joblog ved at følge de to vejled-
ninger på de forrige sider her i pjecen. 

Der er også et værktøj, som hedder “Min 
joblogstatus”. Du kan bruge din joblog-
status til at følge med i, om du opfylder 
kravene til din jobsøgning.

Joblogstatus
Gå til “Mit3F” og klik på “Min jobsøgning”. 
Det kan du gøre to steder. Klik derefter på 
“Min joblogstatus”.

Du kan møde 4 forskellige scenarier på 
joblogstatus. Hvert scenarie er bestemt ud 
fra din egen registrering af jobsøgning og 
krav til jobsøgning. Du kan møde en grøn, 
gul eller rød smiley samt et scenarie hvor 
du ikke er ledig.
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Grøn smiley
En grøn smiley betyder, at du enten er fritaget for at joblogge, eller 
at du har registreret dine jobsøgninger i jobloggen og derfor lever 
op til kravene til jobsøgning.

Gul smiley
En gul smiley betyder, at du mangler at opdatere din joblog.

Rød smiley
En rød smiley betyder, at du endnu ikke har opdateret din joblog 
og derfor ikke har overholdt aftalen om krav til jobsøgning.

Vi har sendt dig et brev, som du finder i “Min Post”. I brevet har du 
fået en frist for, hvornår du skal have registreret dine manglende 
jobsøgninger.

Perioder, hvor du ikke er ledig
Joblogstatus er ikke aktuel i de perioder, hvor du ikke er ledig – 
f.eks. når du er i arbejde. 

Hvis du tidligere har været ledig og jobsøgende, kan du se de 
jobsøgninger, du har registreret i din joblog.

Husk, at du kan holde dig orienteret om ledige job hos  
3F Jobformidling. 
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Overblik over regler og uger
Under din joblogstatus kan du også få et overblik over:
• de regler, du skal opfylde, for at få udbetalt dagpenge
• din joblogstatus fordelt på uger.
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Læs mere om brug af joblog i din 
jobsøgning på 3f.dk.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål 
til, hvordan du lever op til kravene 
om aktiv jobsøgning, kan du altid 
kontakte din afdeling og få hjælp.


