
Søger du 
arbejdskraft?
3F Jobformidling kan hjælpe din virksomhed 
med at rekruttere nye medarbejdere.

3F Jobformidling
Det kan være et stort arbejde at finde nye medar-
bejdere. Heldigvis har vi i 3F god erfaring med re-
kruttering af arbejdskraft. Vi bruger vores effektive 
formidlingssystem – 3F Jobformidling – til at hjæl-
pe virksomheder, der har ordnede løn- og ansættel-
sesvilkår, med at finde deres næste medarbejder.

Skal vi også hjælpe din virksomhed? 

Fordele ved 3F Jobformidling
Med 3F Jobformidling finder du vejen til din næste  
medarbejder. Der er en masse fordele ved samar-
bejdet:

• 3F Jobformidling er gratis

• Vi kender medlemmerne og deres kvalifikationer

• Vi kender de brancher, medlemmerne arbejder i

• Vi har stor erfaring og succes med at formidle job.

   Se tilbud på bagsiden
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I 3F Jobformidling  
hjælper vi med
1. Direkte rekruttering 
Vi finder relevante jobsøgere i vores CV-database 
baseret på jobønsker, kompetencer, uddannelser, 
erfaring, kørekort mm.

De jobsøgende kan både være ledige eller beskæf-
tigede og blandt afdelingens egne medlemmer 
eller andre afdelingers medlemmer efter aftale.

Det er selvfølgelig dig og virksomheden, der vurde-
rer, om der er egnede kandidater imellem. 

2. At slå jobbet op
Vi kan slå jobbet op i 3F’s jobdatabase. Samtidig 
bliver jobbet sendt til Jobnet.dk og Jobindex. Det er 
en hurtig og gratis hjælp til at få synliggjort jobbet 
for flest mulige jobsøgere. 

Hvis du og virksomheden ønsker det, står vi også 
for den første screening af jobsøgere.

3. Hjælp til opkvalificering
Hvis det er vanskeligt at rekruttere arbejdskraft 
med meget specifikke og særlige kompetencer, 
hjælper vi med eventuel jobrotation eller at sam-
mensætte et uddannelsesforløb. 

Det betyder, at jobsøgeren efter et eller flere 
kursusforløb kan løse de opgaver, din virksomhed 
mangler medarbejdere til. Ofte kan det lade sig 
gøre, uden at virksomheden skal betale for uddan-
nelsen.

Er du og din virksomhed  
nysgerrig efter at vide mere?
Find kontaktoplysningerne på den lokale 3F-afde-
ling her: www.3f.dk/afdelinger 

Eller ring på 88 920 070, så hjælper vi dig videre. 
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