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Det primære formål med denne guide til afholdelse 

af jobmesser er at hjælpe jer med at skabe optimale 

rammer for rekruttering, jobsøgning og formidling 

af job i forbindelse med jobmesser.  
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En jobmesse er et forum, hvor jobsøgere og virksom-
heder kan mødes ansigt til ansigt – under overskriften 
’rekruttering’. Denne type møder kan have mange 
former – de kan afholdes i mange forskellige rammer 
og kaldes ikke kun for jobmesser, men er også kendt 
som jobbørser, jobdating m.m. 

Jobmessernes særlige potentiale er formidling af job 
på baggrund af et personligt og direkte møde mellem 
virksomheder og jobsøgere. Nogle af sidegevinsterne 
ved jobmesser er, at de også kan skabe netværk og 
god PR for både virksomheder og jobcentre – og 
netværk for jobsøgerne. 

Det primære formål med denne guide til afholdelse 
af jobmesser er at hjælpe jer med at skabe optimale 
rammer for rekruttering, jobsøgning og formidling af 
job i forbindelse med jobmesser.    

Guiden er primært rettet mod jobcentermedarbejdere 
og har især fokus på beskæftigelsesindsatsen i for-
hold til etniske minoriteter. 

Guiden er en håndbog i projektstyring og afholdelse 
af jobmesser – fra idéfase og planlægning til afhol-
delse og efterfølgende evaluering. 

Indholdet i denne guide er detaljeorienteret i forhold 
til de enkelte processer. Der er ingen facitlister, når 
det handler om jobmesser – og planlægningen kan 
strække sig over alt fra ganske få uger til flere måne-
der, afhængig af størrelse, målgruppe, særlige arran-
gementer i tilknytning til jobmessen og mange andre 
faktorer. 

Guiden er skrevet på baggrund af erfaringer fra man-
ge og meget forskelligartede jobmesser, der har væ-
ret afholdt over hele landet af forskellige aktører. Der 
er eksempler på jobmesser, hvor én eller ganske få 
virksomheder inviteres til at præsentere deres ledige 
stillinger i jobcentret – og der er eksempler på store 
jobmessearrangementer i lejede lokaler med mange 
virksomheder og flere tusinde jobsøgende. 

Nogle jobmesser sættes i gang af politiske initiativ-
tagere, andre af jobcentermedarbejdere eller private 
aktører. Der har været afholdt jobmesser med fokus 
på særlige grupper af jobsøgende, fx ægtepar der er 
ramt af 300-timersreglen. Og jobmesser med fokus 
på særlige brancher, fx lærlinge-/elevpladser i tømrer-
faget. Alle arrangementer er forskellige – og guiden 
skal derfor ikke nødvendigvis læses kronologisk, men 
kan bruges som udgangspunkt i forhold til de enkelte 
brugeres interesser og behov. 

Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesind-
sats har udarbejdet denne guide i samarbejde med 
CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, Dansk 
Erhverv og Foreningen Nydansker. Redaktionen vil 
gerne sende en særlig tak til de mange, som har 
medvirket med erfaringer og gode råd til fremtidige 
jobmesser. 

Jobmesseguiden indeholder 4 kapitler, der omfatter 
følgende områder:
 

Indledning
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Kapitel 1 Idé- og projektbeskrivelsesfasen
Når I udarbejder klare målsætninger for jobmessen, 
får I mulighed for at fokusere systematisk på ar-
rangementet og på den måde lægge fundamentet 
til arrangementets succes. Hvis målsætningerne og 
projektbeskrivelsen er helt eller delvist udfærdiget på 
forhånd, fx fra politisk side, vil det kun være dele af 
dette kapitel, der er relevante. 
 
Kapitel 2 Planlægnings- og forberedelsesfasen
Kapitlet bygger på gode råd og erfaringer og foku-
serer detaljeret på konkrete arbejdsopgaver. Kapitlet 
kan bruges som skabelon til planlægningen og forbe-
redelsen af jobmesser. 

Kapitel 3 Afviklingsfasen
Kapitlet præsenterer en mulig opgavefordeling og 
gode råd i forhold til jobvejledning, virksomhedsvej-
ledning, pressekontakt og koordinering under selve 
arrangementet. 

Kapitel 4 Evaluering 
Endelig indeholder guiden både metode og model til 
evaluering af jeres jobmesser. 

Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesind-
sats håber med denne guide: 

•  At endnu flere jobcentre får lyst til at bruge  
jobmesser som rekrutteringsmetode.

•  At stille eksisterende erfaringer fra hele landet til 
rådighed.

•  At lette processen for alle, der ønsker at afholde  
en vellykket jobmesse.

Ud over denne guide er der udviklet et webbaseret 
projektstyringsværktøj, der kan være en stor hjælp i 
forbindelse med organiseringen og styringen af jeres 
fremtidige jobmesseprojekter (www.bmetnisk.dk). 
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Dette kapitel hjælper jer med at afklare målsætningen 
for jobmessen. Målsætningen udgør grundlaget for 
projektformuleringen og udformningen af budgettet. 
Ved hjælp af dette kapitel kan I klarlægge følgende 
grundlæggende spørgsmål: 

• Hvad vil I som arrangører have ud af jobmessen?
• Hvem skal have gavn af jobmessen?
•  Hvad skal og må det koste at afvikle jobmessen  

– i forhold til tid, penge og mandskab?

Disse overvejelser gør jer i stand til at foretage kvali-
ficerede valg i forbindelse med jobmessens form og 
indhold. Vi har afsat en del plads i guiden til disse 
procesorienterede overvejelser, da vores erfaringer 
viser, at en afstemning af forventninger (som er resul-
tatet af en veldefineret målsætning) ofte er kilden til 
succes og hjørnestenen i et godt samarbejde. 

Da et af de grundlæggende spørgsmål i idé- og 
planlægningsfasen er, hvem jobmessen skal afholdes 
for, indeholder denne guide indledningsvist en kort 
vejledning om målgruppeorientering i forhold til for-
skelsbehandlingsloven.  

Derefter beskrives idé- og projektfasen i seks trin – 
fra den indledende brainstorm om overordnede mål 
til definition af målbare mål og budgetlægning. 

Ofte er målsætningerne fastlagt fra politisk eller ledel-
sesmæssig side. Hvis det er tilfældet, kan I springe 
de indledende øvelser over – dog vil politiske mål-
sætninger ofte være overordnede, og de kræver der-
for stadig en detaljeret beskrivelse af selve indholdet. 

Kapitlet kan derfor bruges forskelligt – afhængigt af, 
hvor i fasen I starter planlægningen af jobmessen. 
Afsnittene opsummeres i bokse, der giver hurtigt 
overblik. 

1.1 Målgrupper og forskelsbehandling

Generelt set må jobmesseaktiviteter ifølge forskels-
behandlingslovgivningen ikke udelukke bestemte 
borgere frem for andre – af den årsag, at positiv 
særbehandling af fx etniske minoriteter i sig selv 
skaber forskelsbehandling af andre. Denne be-
stemmelse forhindrer dog ikke, at jobcentre i visse 
sammenhænge kan iværksætte foranstaltninger til 
forbedring af beskæftigelsesmulighederne for særligt 
udsatte grupper og fx afholde snævre jobmesseak-
tiviteter for særlige grupper – dels som offentligt 
foranstaltede projekter og dels med hjemmel i 
anden lovgivning. 

Med offentligt foranstaltede projekter mener vi 
ikke projekter, der iværksættes af jobcentrene på 
egen hånd, men udelukkende projekter, der un-
derstøttes af ministerielle puljer, eller projekter som 
understøtter ordninger, der iværksættes i forbindelse 
med større forlig på baggrund af et flertal i Folketin-
get – der har fx været afholdt en jobmesse, hvor de 
tilbudte job var integrations- og oplæringsstillinger, 
og hvor der var tale om en ordning på baggrund af 
et større forlig mellem regeringen, fagbevægelserne 
og KL. 

Det skal bemærkes, at lovgivningen om aktiv be-
skæftigelsesindsats ikke indeholder hjemmel til 
positiv særbehandling i forbindelse med etniske 
minoriteter. 300-timersreglen er dog et eksempel 
på lovgivningsmæssig fokus på en gruppe borgere, 
som det derfor er tilladt at målrette en jobmesse 
mod.  

Generelt set kan jobmesser derfor ikke udelukkende 
målrettes mod etniske minoriteter. I visse sammen-
hænge kan målgruppen indsnævres, hvis jobmessen 
tilbyder særlige jobtyper, fx fritidsjob, lærlinge-/elev-
stillinger eller job inden for særlige brancher. 

Idé- og projekbeskrivelsesfasen

1. Idé- og projektbeskrivelsesfasen
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BIlled

Derudover er der gode erfaringer med at støtte jobsø-
gere, der har svært ved at få adgang til arbejdsmar-
kedet, gennem jobmessearrangementer – fx i form af 
CV-skrivning, tolkning, vejledning i jobsamtaler, vej-
ledning i forbindelse med ikke-ordinær beskæftigelse 
etc. Denne type aktiviteter giver jer mulighed for at 
imødekomme særlige behov hos etniske minoriteter 
eller særlige etniske minoritetsgrupper. 

I skal derfor indtænke følgende retningslinier i 
idé- og projektbeskrivelsesfasen:

1.  En Jobmesse må generelt ikke udelukke 
borgere, som jobudbuddet er relevant for.

2.  Ved afholdelse af jobmesser kan det være 
relevant at støtte jobsøgningsaktiviteterne 
– fx ved at tilbyde særlige typer vejledning 
eller støtte i forbindelse med jobmessen.

1. Idé- og projektbeskrivelsesfasen
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1.2 Trin 1 – Målsætninger og behov: brainstorm

Første trin i selve idé- og planlægningsfasen er at 
definere målsætninger og behov. Hvis I ikke har 
udarbejdet en klar målsætning, kan det være en 
god idé at lave en brainstorm – brug et whiteboard 
eller en flipover, og skriv jeres umiddelbare forvent-
ninger til jobmessen ned. Der er ofte mange parter 
i en jobmesse: virksomheder, jobsøgere, jobcentre, 
uddannelsescentre, sprogskoler, fagforeninger og 
mange andre. 

Vores erfaringer viser, at en indledende afdækning 
af behovene, især hos de primære parter (jobsø-
gere og virksomheder), bidrager positivt til både 
engagement og jobmessens effekt. 

Jobcentrets kontaktflader kan være med 

til at afdække vigtige behov hos både 

jobsøgere og virksomheder – fx sæson-

betonede rekrutteringsbehov, begyn-

dende flaskehalsproblemer, tidlig aktive-

ring af hold, som afslutter sprogskoler, 

eller erhvervsuddannelser m.m. 

Stil jer selv følgende spørgsmål i starten af brain-
storming-processen: 

• Hvorfor er en jobmesse en god idé?
•  Hvad kan en jobmesse give – i modsætning til 

andre rekrutterings- og beskæftigelsesaktiviteter? 
•  Hvilke behov skal jobmessen opfylde hos  

jobsøgere og virksomheder?

I må også gerne beskrive mål, som I synes kan være 
svære at opnå i det daglige arbejde. Det kunne for 
eksempel være:

•  At motivere jobsøgere til at søge andre  
typer job. 

•  At skabe et direkte møde mellem jobsøgere  
og virksomheder.

•  At sætte fokus på formidling af job til en  
bestemt målgruppe. 

• At profilere jobcentret i medierne.
• At profilere virksomheder i lokalområdet.
•  At styrke samarbejdet mellem jobcentret  

og virksomhederne.
•  At styrke samarbejdet mellem jobcentret,  

uddannelsesstederne og virksomhederne.
•  At afhjælpe flaskehalsproblemer.
•  At hjælpe ægtepar, som rammes af  

300-timersreglen.

Målsætningen udgør rammerne for jeres planlæg-
ning og samarbejde i forbindelse med jobmessen. 
Målsætningerne er også pejlemærker for den efter-
følgende evaluering af forløbet og jobmessens effekt. 
Det er derfor vigtigt, at I bruger den nødvendige tid 
til brainstorming-processen og sørger for at afdække 
behovene hos både virksomheder og jobsøgere. 

Når I har gennemført dette trin, bør I kunne  
opstille:

•  En liste over fordele og ulemper ved en jobmesse 
– i forhold til andre beskæftigelsesrettede  
aktiviteter

•  En liste over målsætningerne for jobmessen

Idé- og projekbeskrivelsesfasen
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1.3 Trin 2 – Prioritering og målbarhed

Hvis I efter de indledende øvelser fortsat synes, at det 
er relevant at afholde en jobmesse, er det vigtigt, at I 
bruger tid på at definere de resultater, der er vigtigst 
for jer i forbindelse med jobmessen. Prioritér mål-
sætningerne, og inddel dem i hovedmålsætninger og 
delmål, så I kan fokusere det fremtidige samarbejde 
og planlægningsarbejdet på et lille antal pejlemærker. 

Når I har udarbejdet en prioritering og 

indkredset de vigtigste faktorer, kan det 

være en god idé at konkretisere ind-

satsen yderligere ved at gøre målsæt-

ningerne målbare. 

Skal jobmessen fx afhjælpe flaskehalse på sundheds-
området, kan I gøre den overordnede målsætning 
målbar ved opstille mål, som kan måles efterfølgende 
– fx:

•  At der skal oprettes ’snuse’-praktikordninger i 5 
forskellige virksomheder.

•  At 20 ubesatte stillinger i ældreforsorgen skal 
besættes.

•  At jobcentret får igangsat jobplansforløb med 
50 % af de borgere, som er omfattet af  
’Ny chance’-målsætningerne.

•  At 200 jobsøgende borgere mødes ansigt til 
ansigt med et udvalg af arbejdsgivere.

I årenes løb har der været afholdt masser af jobmes-
ser uden store forkromede og målbare målsætninger 
– messer, hvor formålet har været at bringe virk-
somheder og jobsøgere sammen. En jobmesse kan 
gennemføres uden veldefinerede målsætninger, men 
når dørene lukkes, og den sidste deltager er gået, 
kan der være modsatrettede opfattelser blandt de 
deltagende parter: Nogle vil beskrive dagen som en 
succes, fordi der var mange besøgende til jobmes-
sen – mens andre vil hævde, at alt for mange borgere 
eller virksomheder kom forgæves, uden at der blev 
besat nogen stillinger. Og kun en opfølgning på forud 
fastlagte målsætninger kan afgøre dette.

Når I har gennemført dette trin, bør I kunne  
opstille:

•  Én central eller ganske få centrale målsætninger 
for jobmessen.

• Delmål, der understøtter disse.
• Målbare, forventede resultater.
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Idé- og projekbeskrivelsesfasen

1.4 Trin 3 – Hvem er målgruppen?

Når I har præciseret, hvad I vil opnå med job-
messen, skal I definere, hvem I afholder jobmes-
sen for. I skal præcisere, hvem den/de vigtigste 
målgruppe(r) er:

Hvilke ledighedsgrupper vil I fokusere på?:

•  Forsikrede og uforsikrede jobsøgere?
•  Alle jobsøgere i et afgrænset geografisk  

område?
•  Jobsøgere inden for matchkategorierne  

1-3 eller 4-5?
•  Jobsøgere med kompetencer inden for det 

akademiske område eller det faglærte eller 
ufaglærte område?

•  Borgere, der skal præsenteres for jobmulighe-
der inden for  ?

•  Ledighedsgrupper, der er omfattet af særlig 
lovgivning eller politiske målsætninger,  
fx 300-timersreglen eller ’Ny chance’. 

•  Jobsøgere med begrænset kendskab til det 
danske arbejdsmarked1?

•  Jobsøgere med begrænsede sprogkundskaber?

Hvilke virksomheder eller jobtyper vil I fokusere på?:

•  Virksomheder, som tilbyder faglærte, ufaglærte 
eller akademiske job?

•  Alle virksomheder i et geografisk afgrænset 
område?

•  Virksomheder med konkrete ledige stillinger 
(evt. med angivelse af minimumsantal)?

•  Virksomheder, der tilbyder særlige ansættel-
sesforhold, fx fleksordning, ansættelse med 
løntilskud, mentorordning eller ansættelse med 
faglig og sproglig opkvalificering?

Hvis I indkredser og begrænser mål-

gruppen, kan I fokusere jeres indsats  

– på den måde bliver det lettere for jer at 

afstemme forventningerne hos jobmes-

sens forskellige parter. Og at:

•  Udvælge og invitere eller indkalde de relevante 
jobsøgere til jobmessen.

•  Sikre, at virksomhederne har jobtyper med, der 
passer til jobsøgernes kompetencer og kvalifi-
kationer.

•  Forberede virksomhederne på den type jobsø-
gere, de vil kunne møde på jobmessen.

•  Tilrettelægge jobmessen, så jobsøgerne får 
størst muligt udbytte af den.

•  Målrette kommunikationen – fx i forbindelse 
med plakater og anden markedsføring.

1 Bemærk forskelsbehandlingsproblematikken, der er beskrevet i afsnit 1.1
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Der er meget stor forskel på at forberede virksomhe-
derne på et frugtbart møde med borgere, der har en 
besværlig eller længere vej til arbejdsmarkedet, end 
på et møde med ressourcestærke borgere. 

Og afstemning af gensidige forventninger er helt afgø-
rende, hvis mødet mellem jobsøgere og virksomheder 
skal blive en succes: Hvis I fokuserer på borgere, hvor 
vejen til arbejdsmarkedet kan banes med særlige for-
løb og indsatser, kræver det et ganske særligt sam-
arbejde med virksomhederne – og en ekstraordinær 
indsats på informationsområdet. 

Der har i tidens løb også været afholdt mange brede 
jobmesser, hvor målgruppen ikke har været indsnæv-
ret. Ofte er motivationen bag en jobmesse, at alle 
borgere skal have mulighed for at finde et job – og 
derfor præsenterer vi i et senere afsnit også idéer, der 
imødekommer de borgere, der som udgangspunkt er 
længere væk fra arbejdsmarkedet, når der afholdes 
’brede’ jobmesser.  

Når I har gennemført dette trin, har I afdækket de 
vigtigste egenskaber og behov hos målgruppen 
og kan således definere den konkrete målgruppe 
for jobmessen – både i forhold til virksomheder 
og borgere.

1.5 Trin 4 – Hvad skal indholdet være, og hvem 
vil I samarbejde med?

Når I er blevet enige om målsætningerne og jobmes-
sens målgruppe, skal I finde ud af, hvilke elementer 
og aktiviteter der er relevante at have med – med 
andre ord skal I fastlægge jobmessens indhold. 

På dette tidspunkt i projektbeskrivelsesfasen kan I 
stille jer selv følgende spørgsmål:

•  Hvilke aktiviteter skal der til, for at jobmessen 
opfylder målsætningerne for målgruppen?

•  Er der særlige arrangementer, som kan  
kvalificere mødet mellem jobsøgere og  
virksomheder? 

Det centrale formål med jobmessen er 

selvfølgelig at give jobsøgere og virk-

somheder mulighed for at mødes – men 

erfaringen viser, at en række andre akti-

viteter kan være med til at understøtte 

og kvalificere dette møde. 

Det kan for eksempel være et korps af rollemodeller, 
der fortæller om egne erfaringer. Korte foredrag fra 
virksomhederne om arbejdspladsen og ledige stillin-
ger. Uddannelsesinstitutioner, der vejleder jobsøgerne 
om de uddannelsesmæssige krav til bestemte fag. 
Og jobcentermedarbejdere, der kan informere om 
rettigheder og pligter og afholde trepartsmøder med 
henblik på ansættelse med støtteordninger (fleks, 
mentor, sproglig opkvalificering, løntilskud, praktik). 
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Måske er der særlige behov i målgruppen, som I skal 
imødekomme, fx tolkemulighed for indvandrere eller 
døve, CV- og jobsøgningsworkshops, støtte til at ud-
fylde ansøgninger m.m. 

Der er et utal af forskellige typer særarrangementer 
– men uanset type giver de ofte jobsøgerne gode og 
meget specifikke input. 

Et andet eksempel er workshops om CV og jobsam-
taler, som mange steder har været en stor succes – 
især i forhold til de jobsøgere, der ikke får en konkret 
virksomhedskontakt eller stilling med hjem i posen fra 
jobmesssen.

I kan også tilknytte aktiviteter, der kan fungere som 
trækplastre og underholdning – fx musik og foredrags-
holdere eller aktiviteter for børn. 

Afhængigt af jobmessens konkrete indhold kan I 
vælge at inddrage forskellige samarbejdspartnere. 
Erfaringen viser, at jobmesser i sig selv kan være 
med til at skabe et frugtbart samarbejde på tværs 
af forskellige organisationer og virksomheder. Derfor 
nævner vi her de mest gængse samarbejdspartnere 
til inspiration:
 

For det første kan I vælge at samarbejde med for-
skellige uddannelsescentre og institutioner. 

For det andet kan I finde samarbejdspartnere, der 
kan stå for eller hjælpe med at etablere kontakt til 
de relevante virksomheder. Især virksomhedernes 
brancheorganisationer har et stort netværk, som 
I kan benytte – og I kan også samarbejde med fag-
forbund og a-kasser, der ofte har særlig indsigt 
i bestemte ledighedsgrupper og gode kontakter til 
virksomheder.

For det tredje har en del samarbejdspartnere særlig 
tilknytning til og forståelse for behovene hos bestemte 
jobsøgermålgrupper. Det kan være foreninger, 
sprogcentre, boligorganisationer og videnscen-
tre, som har specialiseret sig i særlige beskæftigel-
sesproblemstillinger, fx omkring etniske minoriteter, 
kvinder, unge, handicappede, ufaglærte eller akade-
misk uddannede borgere.

For det fjerde kan det lokale beskæftigelsesråd 
være en relevant samarbejdspartner, da de har et 
bredt kendskab til beskæftigelsesmulighederne i 
lokalområdet.

For det femte kan I vælge en lidt anden type samar-
bejdspartner, nemlig professionelle kampagnevirk-
somheder, til at markedsføre jobmessen. 

Når I har gennemført dette trin, bør I kunne  
definere det nærmere indhold for jobmessen.  
De centrale spørgsmål er:

•  Hvilke arrangementer skal understøtte og  
kvalificere mødet mellem jobsøgere og  
virksomheder?

•  Er der særlige behov hos virksomheder eller 
jobsøgere, som kan understøttes ved bestemte 
arrangementer?

•  Er der særlige samarbejdspartnere, som er  
relevante?

Idé- og projekbeskrivelsesfasen
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1.6 Trin 5 – Hvad skal det koste?  
Hvad har I råd til?

Den næste prioritering, som I skal foretage, handler 
om jeres ressourcer. Hvad må jobmessen kræve – i 
form af tid, arbejdstimer og penge. Har I dét, der skal 
til? Det er helt afgørende for projektet, at I har en klar 
forestilling om, hvor mange mennesker der skal hive 
et vist antal timer ud af kalenderen i et bestemt tids-
rum og påtage sig forskellige arbejdsopgaver. Det er 
derfor først muligt at lave et endeligt budget, når I har 
overblik over planlægningsfasen – der behandles i 
næste kapitel. 

Det er sjældent gratis at afvikle en jobmesse. Lav et 
overordnet budget, der giver jer overblik over økono-
mien – de mest grundlæggende poster vil ofte være:

• Leje af lokale
• Forplejning 
• Markedsføring
•  Særlige arrangementer i forbindelse med job-

messen
• Arbejdstimer

På baggrund af budgettet kan I overveje, om I har 
brug for at søge midler til jobmessen? Hvor store 
midler er der behov for? Hvor kan I søge midler?

Når I har gennemført dette trin, bør I have en idé 
om:

•  Hvor mange penge I kan bruge på afvikling af 
jobmessen.

•  Hvor mange arbejdstimer I realistisk kan bruge 
på opgaven.

•  I hvor høj grad I er nødt til at købe jer fra  
opgaver.

•  Hvem der kan overtage de opgaver, som I ikke 
magter

• I hvilket omfang der skal søges særlige midler

1.7 Trin 6 – Den samlede projektformulering

I er nu ved at nå til afslutningen af idéfasen. Hvis I har 
gennemført de foregående 5 trin i denne fase, har I 
på nuværende tidspunkt defineret målsætningerne for 
jobmessen – målsætninger, der bygger på en afdæk-
ning af behovene hos virksomheder og jobsøgere. 

I har defineret en målgruppe og planlagt et indhold, 
der passer til netop jeres jobmesse, og udvalgt rele-
vante samarbejdspartnere. 

Det kan være en rigtig god idé at samle idéerne i et 
dokument, der kan fungere som en slags projekt-
beskrivelse, som kan bruges, når I skal fremlægge 
idéen, indhente accept af afholdelsen af jobmessen 
og fremlægge budget. Projektbeskrivelsen kan inde-
holde:

•  En begrundelse for projektet (målsætninger og  
behov).

•  En beskrivelse af, hvem projektet skal gavne  
(målgruppebeskrivelse).  

•  En beskrivelse af projektets form  
(jobmessens indhold).

•  Et budget – eventuelt opgjort i både arbejdstimer 
og kroner. 

• Eventuelt en ansøgning til dækning af udgifter.

Når I har gennemført dette trin, bør I kunne ned-
skrive en projektformulering, der opsummerer 
både idé- og projektbeskrivelsesfasen.
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Grundlæggende handler en jobmesse om at give 
virksomhederne og de jobsøgende mulighed for at 
mødes. 

Guiden er ment som inspiration til fremtidige jobmes-
ser – og ikke som en facitliste. 

Dette kapitel er baseret på erfaringer fra et stort antal 
jobmesser, der var været afholdt forskellige steder i 
landet: Forskellige typer jobmesser – med forskellige 
koncepter. 

Guiden skal ikke ses som en ufravigelig liste over op-
gaver. Der er mange forskellige typer jobmesser – og 
jeres jobmesse skal ikke nødvendigvis rumme det 
hele. 

Hvert afsnit i dette kapitel indledes med en kort 
beskrivelse af en hovedopgave – og uddybes med 
erfaringer, gode råd og overvejelser. I kan sortere i in-
formationerne efter behov – og kapitlet skal ikke nød-
vendigvis læses hverken kronologisk eller i sin helhed. 

Til større jobmesser anbefaler vi, at I afsætter omkring 
3 måneder til planlægningsfasen – ofte tager selve 
idé- og projektbeskrivelsesfasen en måned, så arbej-
det med jobmessen bør påbegyndes ca. 4 måneder, 
før jobmessen skal afholdes. 

2.1. Organisering og ansvarsfordeling

Nedsæt en arbejdsgruppe, og udpeg en tovholder, 
der har ansvaret for det samlede overblik og for af-
holdelse af møder. I kan med fordel nedsætte min-
dre arbejdsgrupper med personer, der har hver sit 
ansvarsområde. Erfaringen viser, at det er hensigts-
mæssigt at uddelegere følgende hovedopgaver til en 
række ansvarspersoner:

• Dokumentation og ajourføring
• Lokaler
• Markedsføring og informationsmateriale
• Virksomheder 
• Jobsøgere

Opret eventuelt et projektdokument, som I kan op-
datere løbende og kommunikere ud til arbejdsgrup-
pen. Dokumentet giver mulighed for at opdatere alle i 
arbejdsgruppen og koordinere aktiviteterne. Special-
funktionens projektstyringsguide, der er tilgængelig 
på www.bmetnisk.dk, indeholder bl.a. eksempler på 
en tids- og handleplan, som kan udgøre et sådant 
dokument.

Formålet med projektdokumentet er:
•  At oprette og vedligeholde et dokument, der 

bl.a. defi nerer opgaver og deadlines.
•  At være et levende dokument, der løbende 

opdateres med ændringer i projektet. Projekt-
dokumentet kan fx revideres efter hvert arbejds-
gruppemøde.

•  At sikre et veldefi neret og tæt samarbejde mel-
lem projektets primære partnere.

Hvis de ansvarlige for hovedopgaverne ikke har del-
taget i idé- og projektformuleringsfasen, er det en 
god idé at starte planlægningen med et koordine-
ringsmøde, hvor disse ansvarspersoner deltager – og 
hvor I kan opnå en fælles forståelse for jobmessens 
målsætninger og indhold. Den følgende gennemgang 
af planlægnings- og forberedelsesfasen er tilrettelagt 
efter ovennævnte hovedopgaver.

2. Planlægnings- og forberedelsesfasen

Planlægnings- og forberedelsesfasen
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2. Planlægnings- og forberedelsesfasen

2.2 Dokumentation og ajourføring

Denne hovedopgave kan varetages af én person i tæt 
samarbejde med tovholderen i form af referatskrivning 
og ajourføring af tids- og handleplanen i forbindelse 
med hovedopgaverne. Ofte vil denne opgave også 
være forbundet med udfærdigelse af en projektbe-
skrivelse. Opgaven uddybes ikke nærmere her, men 
skal fremhæves som en vigtig og dirigerende funktion 
i forhold de resterende hovedopgaver:

2.3. Lokaler

Lokalerne til jobmessen er noget af det første, der 
skal være på plads. Nedenfor har vi angivet en række 
faktorer, der kan være gode at have for øje, når I skal 
finde lokaler til jobmessen: 
 
2.3.1 Geografi og størrelse
Logistik er vigtigt – derfor er en lettilgængelig belig-
genhed afgørende, hvis I vil sikre et godt fremmøde.

Derudover skal størrelsen af lokalerne passe til kon-
ceptet og jobmessens indhold. 

Lokalernes størrelse styrer antallet af standpladser. 
Det er derfor vigtigt, at I undersøger præcist, hvor 
mange stande lokalerne har plads til. Virksomheds-
standene bør alle placeres i jobmessens hovedareal. 
Vi kan ikke anbefale, at I placerer virksomhedsstande 
i tilstødende lokaler. Hvis pladsen er trang, og der er 
mulighed for udnyttelse af evt. kontorer/lokaler, der 
støder op til selve jobmessens hovedareal, bør disse i 
stedet bruges til ’sideløbende’ arrangementer, fx CV-
workshops og lignende. 

2.3.2 Stande og indretning af lokalet
Standene på jobmessen skaber rammen om mødet 
mellem jobsøgerne og virksomhederne. Følgende 
afsnit indeholder et par gode råd om placering og 
opstilling af stande på jobmessen:

Hver virksomhedsstand bør have et minimumsareal 
på 3 meter i længden og 2 meter i dybden. Placér 

gerne små cafeborde i ståhøjde, som skaber et 
naturligt samlingspunkt for samtalerne på de enkelte 
stande. Hvis I bruger almindelige siddeborde, bør I 
undgå at sætte stole ved bordene, da erfaringer viser, 
at det kan være svært at få en naturlig gennem-
strømning på standen, når folk får sat sig ned. 
Stole kan få standen til at virke mindre åben for nye 
jobsøgende, hvis der allerede sidder andre i samta-
ler – hvorimod samtaler ved stående cafeborde virker 
mere åbne for nye lyttere.

I kan vælge at bruge fysisk opdeling af standene – fx 
ved hjælp af skillevægge. Nogle gange har virk-
somhedernes medbragte bannere også fungeret 
som opdeling. I kan dog med fordel sørge for, at 
hver virksomhedsstand som minimum har plads til 
at hænge ledige stillinger op på en infosøjle i form af 
en skillevæg eller lignende. Infosøjler er en fordel, idet 
virksomhedsrepræsentanterne ikke altid kan nå at 
tale med alle, der henvender sig på standen, men i 
stedet har jobsøgerne så mulighed for hurtigt at læse 
sig til oplysninger om virksomheden og de medbragte 
stillinger. 

I kan vælge at fordele standene på forhånd – eller I 
kan lade virksomhederne placere sig frit, efterhånden 
som de ankommer. Hvis I afholder en stor jobmesse, 
kan I evt. fordele standene på forhånd efter jobtyper 
eller virksomhedstyper, således at bestemte arealer 
repræsenterer områder med samme kriterier, fx ud-
dannelsesstande i ét område og virksomhedsstande 
i et andet. Ofte er det en fordel at fordele virksom-
hederne og de øvrige stande på forhånd, så I kan 
udarbejde en oversigt, der informerer virksomhederne 
om, hvor de skal placere sig – og som også guider de 
besøgende.
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Sørg for, at der er elektricitet ved hver stand, men 
undgå at placere ledninger i befærdede arealer. 
Check sikringsanlægget – og kontrollér, at lokalerne 
har kapacitet til det forventede strømbehov. I kan fx 
kontakte den lokale tekniske forvaltning. Erfaringer 
viser, at mange virksomheder har bærbare computere 
med på messen – det er derfor en stor fordel, hvis I 
sørger for trådløs internetadgang på jobmessen.

Forbered strømudtag til pressen på selve jobmes-
sen. Selvom pressen ofte selv har biler med, som 
kan levere strøm til optagelser, er det alligevel en god 
idé at sørge for at have det parat på messen. Der er 
set flere eksempler på, at pressens strømledninger 
trækkes ude fra gaden, gennem hovedindgangen og 
ind til selve jobmessearealet med flere uheldige kon-
sekvenser til følge – folk kan falde i ledningerne, hvis 
de placeres i befærdede områder, og ledningerne kan 
forhindre åbning eller lukning af døre. Det er vigtigt at 
sikre, at alle udgangsdøre og nødudgange har fri pas-
sage hele tiden. 

 

Det kan være en fordel at råde over tilstødende 
lokaler i forbindelse med jobmessen, som virksom-
hederne kan bruge til uddybende ansættelses- og 
afklaringssamtaler med jobsøgerne. Behovet for disse 
lokaler er meget afhængigt af konceptet og målsæt-
ningerne for jobmessen. 

Det er også en god idé at opstille caféborde centralt 
rundt omkring på jobmessen, hvor jobsøgerne fx kan 
udfylde ansøgningsskemaer, læse infomateriale osv.

Hvis jobmessen arrangeres af eller i samarbejde med 
et jobcenter, anbefaler vi, at I opretter en jobcenter-
stand på jobmessen, da en del jobsøgere benytter 
lejligheden til at tage kontakt til jobcentrets medarbej-
dere. 

2.3.3 Tidsintervaller og tidsplan 
Erfaringen viser, at langt de fleste jobsøgere kommer, 
når jobmesssen starter. Det kan derfor være en fordel 
at invitere jobsøgerne i forskellige tidsintervaller – I 
kan også invitere forskellige målgrupper i tidsinterval-
ler. Hvis I vælger at invitere forskellige matchgrupper i 
tidsintervaller, anbefaler vi, at I lader de matchgrupper, 
der er længst væk fra arbejdsmarkedet, deltage først, 
således at virksomhederne også får truffet aftaler med 
denne gruppe. 

Jobmessen kan med fordel afvikles om eftermiddagen 
– fx fra kl. 14.00 til kl. 17.00. Det giver jobskiftere, 
personer i uddannelse og personer i praktik og lig-
nende mulighed for at deltage.

I langt de fleste tilfælde har 3 timer vist sig at være en 
passende længde for arrangementet.

Selv om fremmødet ebber ud mod slutningen af job-
messen, så hold fast i den planlagte åbningstid – det 
er desværre set mere end én gang, at man er be-
gyndt at pakke sammen helt op til en time før den an-
noncerede lukketid, hvilket har betydet, at besøgende 
er gået forgæves. 

2.3.4 Indgang og udgang
Det kan være en fordel med brede døre eller dobbelt-
døre ved indgangen, så der ikke opstår flaskehalse. 
I kan også vælge at have flere forskellige indgange til 
jobmessen – det giver dog en lille ekstra logistisk ud-
fordring, hvis I vil registrere deltagerne, når de ankom-
mer (læs mere i afsnittet om registrering). 

Hvis I vil have udgangen samme sted som indgan-
gen, bør I vurdere, hvor meget trafik der er plads til. 
Alternativt kan I vælge at adskille indgang og udgang 
– vi anbefaler denne model, hvis I planlægger at have 
vejledning, opsamling eller evaluering ved udgangen.

Planlægnings- og forberedelsesfasen



15

2.3.5 Toiletter 
Kontrollér lokalernes toiletforhold. Hvis der ikke er 
toiletfaciliteter i nærheden, bør I overveje, om der skal 
bestilles festivaltoiletter til dagen.

2.3.6 Parkeringsmuligheder og transport
Vurdér parkeringsmulighederne i området. I bør lave 
et grundigt estimat af, hvor mange biler I forventer. 
Udpeg evt. en parkeringsansvarlig, som hjælper tra-
fikken med at flyde uden problemer og henviser til 
nærmeste ledige parkeringsareal. 

Hvis der er begrænsede parkeringsmuligheder, bør I 
planlægge, hvordan I afhjælper dette problem. I kan 
fx oplyse om de begrænsede parkeringsmuligheder i 
informationsmaterialet, som I sender ud til virksomhe-
derne (se afsnittet 2.3.4 om informationsmøde). Over-
vej evt. om der skal udpeges særlige parkeringsplad-
ser til de deltagende virksomheder og medarrangører. 
Der kan eventuelt henvises til parkeringsmuligheder 
et stykke væk via skiltning eller korttegning i informa-
tionsmaterialet.

Undersøg også muligheden for offentlig transport 
til jobmessen. Er der gode muligheder – eller skal I 
gøre noget for at afhjælpe evt. begrænsede offentlige 
transportmuligheder? Hvis der er et stykke vej at gå 
fra nærmeste offentlige befordringssted, kan I sætte 
vejledende skilte op, som guider jobsøgerne hen til 
jobmessen. Beskriv evt. offentlige transportmulighe-
der fra nærmeste større offentlige trafikpunkt i infor-
mationsmaterialet.

2.3.7 Køkken-/cateringfaciliteter og forplejning 
Vil I tilbyde forplejning til virksomhederne, jobcentre-
nes medarbejdere, andre medarrangører og måske 
jobsøgerne? Er lokalerne egnede til det – eller er der 
fx mulighed for at købe mad og drikkevarer? Hvis I 
vælger ikke at tilbyde forplejning, kan det være en 
god idé som minimum at opstille en automat med 
drikkevarer. 

2.3.8 Myndighedskontakt
I skal kontakte en række myndigheder forud for afvik-
lingen af selve jobmessen. 

Derudover kan det være en god idé at kontakte flere 
lokale afdelinger forud for arrangementet:

Når I har valgt, hvor jobmessen skal afholdes, bør I 
straks kontakte den lokale brandinspektør for at få 
godkendt lokalerne til arrangementet og sikre, at de 
opfylder de gældende regler. Lokalerne vil blive god-
kendt til et bestemt antal personer – og det kan være 
vigtigt at kende antallet i god tid. 

Når I har kontaktet brandinspektøren, bør I også  
overveje, hvilket evakueringsberedskab der skal 
være på selve dagen. Hvis udlejeren af lokalet ikke 
har en evakueringsplan, kan I få hjælp og rådgivning 
fra brandinspektøren til udarbejdelse af en sådan. I 
bør også forberede, hvordan I sikrer, at alle deltagere 
(vejledere, virksomheder og andre medarbejdere) 
kender til evakueringsplanen – I kan fx afholde et kort 
intromøde for deltagerne, før jobmessen officielt åbnes.

Lav en plan for førstehjælp, hvis udlejer ikke har en 
sådan. Vælg lokaler, der skal bruges til førstehjælp. 
Sørg for, at de nødvendige førstehjælpsmaterialer er 
til stede i lokalet. Find ud af, hvilke medarbejdere og 
andre deltagere på jobmessen, der kan og vil yde 
førstehjælp, og informér dem om lokalet – dette kan 
fx også gøres på ovennævnte intromøde.

Husk at orientere politiet, hvis jobmessen har en vis 
størrelse – eller hvis I fx forventer større trafikale ud-
fordringer i nærområdet.

Det kan være en god idé at kontakte de lokale vagter, 
der arbejder i lokalerne, og at tjekke hvor der er alar-
mer, samt hvilke procedurer der gælder ved fejlalarmer. 
Hvis jobmessen og oprydningen varer længere end 
lokalernes normale åbningstid, så oplys om dette  
– og spørg, hvordan I sikrer korrekt aflåsning og  
afgang fra lokalerne. Derudover bør I også vurdere 
behovet for vagter på selve jobmessen.
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2.3.9 Rengøring 
Tag kontakt til de ansvarlige for rengøringen af 
lokalerne. Oplys dem om jobmessen, og aftal om 
nødvendigt ekstra rengøring og hjælp til oprydningen 
efter jobmessen. 

2.3.10 Orienteringsmateriale
Det er en stor hjælp for de besøgende, hvis I marke-
rer, skilter og henviser tydeligt til de forskellige facili-
teter på jobmessen – det gælder både de praktiske 
faciliteter, virksomhedernes placeringer og placerin-
gen af særarrangementer. 

Lav derfor en oversigt over virksomhedernes place-
ring, en standplan – og eventuelt en liste over de 
jobtyper, som de enkelte virksomheder tilbyder. En 
lille folder med en oversigt over stande og kort infor-
mation om de deltagende virksomheder og ledige 
stillinger kan være med til at give deltagerne et godt 
overblik. 

Hæng også tydelige skilte op til relevante faciliteter 
som lokaler med særarrangementer, toiletter, ud-
gange, vejledningsstande, garderobe, café og 
andre steder, der evt. tilbyder mad og drikke. 

Husk også udendørs information ved nærmeste bus-
stoppested, nærmeste afkørsel, henvisninger til par-
keringsområder og tydelig skiltning ved indgangen. 

I kan med fordel ophænge en stor projektor eller 
fladskærm centralt på jobmessen, der viser dias 
med forskellige oplysninger – fx informationer om de 
enkelte virksomheder, de ledige stillinger, og hvor den 
pågældende virksomheds stand er placeret på job-
messen.

Hvis standene er fordelt på forhånd, kan I også vise 
en plantegning over messearealet, der angiver de 
enkelte standes placering og viser ikoner for centrale 
orienteringspunkter som fx toiletter og lignende. 

Hvis I vælger at afholde særarrangementer i forbindel-
se med jobmessen (fx CV-workshops), som starter på 
faste tidspunkter, kan et dias også vise tidsplanen 
for dagen og de enkelte særarrangementer.
 
Alternativt kan I formidle disse oplysninger i et pro-
gram eller en folder, som I udleverer ved indgangen.

Planlægnings- og forberedelsesfasen
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2.4 Markedsføring

I kan vælge mellem et væld af markedsførings- og 
informationstyper, når I skal formidle budskabet om 
jobmessen – markedsføringens omfang, format og 
indhold afhænger af jobmessens målsætninger, mål-
gruppe og budget. 

Markedsføring er ikke i sig selv afgørende for afhol-
delsen af en jobmesse. Hvis jobmessen afholdes i 
jobcenterregi, kan I i princippet vælge blot at indkalde 
eller invitere jobsøgerne pr. brev. 

Når jobmessen er på plads, kan det alligevel være en 
god idé også at markedsføre jobmessen, så relevante 
borgere uden for jobcentrets databaser også får 
mulighed for at deltage – fx jobskiftere og selvforsør-
gende. 

Vi beskriver derfor i dette afsnit en række af de mest 
gængse markedsførings- og informationsmaterialer i 
forbindelse med jobmesser. Men indledningsvist vil vi 
kort rette opmærksomheden på målgrupper og for-
skelsbehandling.

2.4.1 Forskelsbehandling ved markedsføring
Som vi har redegjort for i guidens afsnit 1.1 kan job-
messer generelt set ikke målrettes udelukkende mod 
etniske minoriteter, da jobtilbuddene således ikke 
tilbydes bredt – og da den positive særbehandling af 
etniske minoriteter i sig selv skaber forskelsbehand-
ling af andre grupper. Der er dog visse undtagelser, 
som er beskrevet i afsnit 1.1. 

I relation til markedsføringen betyder dette, at den 
ikke må målrettes mod etniske minoriteter alene. 
Erfaringen viser samtidig, at store dele af de etniske 
minoriteter kun nås via markedsføringsmateriale på 
deres modersmål samt via alternative markedsfø-
ringskanaler. Generelt set kan sådanne markedsfø-
ringskampagner gennemføres alene eller som et led 
i en mere bred kampagne, der når alle jobcentrets 
borgere. Der gælder dog stadig de før omtalte undta-
gelser i afsnit 1.1. 

For at understrege at jobmessen er tiltænkt alle 
borgere med relevante kompetencer i forhold til jo-
budbuddet, er det ofte en fordel at tilføje følgende 
bemærkning i annonceteksten: Alle interesserede 
opfordres til at deltage, uanset alder, køn og etnisk 
tilhørsforhold. 

2.4.2 Markedsføringsmateriale
For at fange målgruppens opmærksomhed anbefaler 
vi, at I er klar til at udsende materialer senest en må-
ned før jobmessen. 

Erfaringen viser, at almindelige, brede markedsfø-
ringsstrategier ofte ikke når bestemte etniske minori-
tetsgrupper. Nogle gange er der ikke den forventede 
tilslutning til arrangementerne, fordi det ikke er lyk-
kedes at vække målgruppens interesse, eller fordi 
informationerne ikke er nået frem. 

En særlig markedsføringsstrategi kan handle om at 
informere målgruppen via alternative kanaler – fx gen-
nem personlige netværk, hjemmesider, boligforenin-
ger, sprogskoler, integrationsråd, idrætsforeninger, 
kulturforeninger og lignende.
 
Hvis I forventer, at en større del af målgruppen har 
en anden etnisk baggrund end dansk, bør I overveje, 
om der skal produceres specielle materialer på disses 
modersmål, eller om denne målgruppe bør indtæn-
kes i det generelle markedsføringsmateriale i form af 
billeder eller korte tekstsekvenser på andre sprog end 
dansk. Husk, at det kun med visse undtagelser, der 
er beskrevet i afsnit 1.1, kan lade sig gøre at arbejde 
alene med etniske minoriteter som målgruppe. 

Markedsføringsmaterialerne bør typisk indeholde op-
lysninger om jobmessens type, stillingstyper, dato og 
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tidspunkt, adresse, transport- og parkeringsmulighe-
der samt oplysninger om arrangører og samarbejds-
partnere. 

I kan også benytte materialet til at informere om sær-
lige arrangementer i forbindelse med jobmessen.

I kan udforme jeres markedsføringsmaterialer på 
mange forskellige måder – og I kan bruge de konkre-
te eksempler på www.bmetnisk.dk og nedenstående 
liste som inspiration:
 

•  Plakater, der ophænges relevante steder. 
•  Annoncer i lokale aviser, gratisaviser, beboer-

blade m.m. 
•  Flyers (fx i A5-størrelse), som kan uddeles og 

lægges relevante steder – I kan også vedlægge 
flyers i invitationerne/indkaldelserne til jobsø-
gerne.

•  Hjemmesider hos arrangører og samarbejds-
partnere, hvor I med fordel kan informere om 
jobmessen – alle jobcentre har en hjemmeside. 
Særlige målgrupper – blandt andet etniske mi-
noriteter kan nås via hjemmesider, som bruges 
af disse grupper, eller gennem beboerforenin-
ger, etniske foreninger, sportsforeninger etc. I 
kan også bruge elektroniske nyhedsbreve til 
at sprede nyheden om jobmessen til et bredt 
publikum.

2.4.3 Giv anerkendelse til samarbejdspartnere
Hvis jobmessen arrangeres i samarbejde med eks-
terne samarbejdspartnere, fx brancheorganisationer 
eller private aktører, er det en god idé at lave klare 
aftaler om brug af logoer i informationsmaterialer og 
markedsføring. 

2.4.5 Tryk
Vi anbefaler, at de ovennævnte materialer er trykt og 
færdige senest en måned før selve jobmessen. Kon-
takt trykkeriet i god tid, og spørg om deres deadline 
for indlevering af materialedesign. Sørg også for at 
spørge, om trykkeriet foretrækker at modtage mate-
rialerne i bestemte filtyper.

Når I kontakter trykkeriet, er det en god idé at inklu-
dere evt. andre materialer, der også skal trykkes i 
forbindelse med følgende delaktiviteter: informations-
møder for virksomheder (2.5.4), orienteringsmaterialer 
(2.3.10) og registrering (3.3).

2.4.6 Presse
Forbered en pressemeddelelse, som sendes ud til 
relevante medier forud for afviklingen af jobmessen 
– det kan fx være landsdækkende aviser, lokalblade, 
gratisaviser, landsdækkende og lokale tv- og radio-
stationer, nyhedsbureauer m.m. Følg evt. op med 
opringninger ugen før jobmessen til særligt relevante 
medier, så de bliver mindet om pressemeddelelsen 
og kan deltage i arrangementet. 

Udsend også gerne en pressemeddelelse dagen efter 
jobmessen med info om de foreløbige resultater og 
antallet af fremmødte på jobmessen.

Det kan være en god idé at udpege en pressean-
svarlig, der er til rådighed i løbet af jobmessen – og 
som eventuelt er nævnt ved navn i de udsendte pres-
semeddelelser. 

Det kan være en god idé selv at sørge for at tage 
billeder på messen, da pressen ofte tilknytter bruger-
rettigheder til billeder og materiale, de indsamler på 
jobmessen. 

2.5 Virksomheder 

Når I kender lokaler, formål, målgruppe og koncept 
for jobmessen, skal I til at kontakte relevante virksom-
heder. Vi anbefaler, at I har taget den første kontakt til 
virksomhederne, senest 10 uger før jobmessen finder 
sted. 

I nedenstående afsnit præsenterer vi en række idéer 
og forslag til vejledning, information og samarbejde 
med virksomhederne. 

2.5.1 Kontakten til virksomhederne
I kan kontakte virksomhederne på utallige måder – 
den optimale tilgang afhænger ofte af målgruppen og 

Planlægnings- og forberedelsesfasen
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målsætningerne for jobmessen samt af jobcentrets 
relationer til erhvervslivet. 

I det følgende beskriver vi et par af de mest anvendte 
måder at kontakte virksomhederne på:

Afhængigt af konceptet for jobmessen kan I udvælge 
relevante samarbejdspartnere, der har kontakt 
til virksomhederne – fx brancheorganisationer som 
Dansk Erhverv og interesseorganisationer som For-
eningen Nydansker. I kan også med fordel kontakte 
de lokale beskæftigelsesråd og kommunernes er-
hvervsafdelinger. 

Hvis jobmessen afholdes i jobcenterregi eller i sam-
arbejde med et jobcenter, kan I trække på de lokale 
virksomhedskonsulenters netværk. 

Virksomhedskonsulenterne har ofte en god for-
nemmelse for virksomhedernes aktuelle behov for 
arbejdskraft – og de ved ofte, hvem det kan være 
relevant at invitere. En jobmesse kan desuden være 
en god anledning for virksomhedskonsulenterne til at 
skabe kontakt til nye virksomheder.

I kan vælge at holde et informationsmøde for virk-
somhederne, hvor I oplyser yderligere om jobmessen 
og konceptet, se også 2.4.4.

I kan også invitere de relevante virksomheder pr. 
brev. Typisk kan I her oplyse, at pladserne på job-
messen fordeles efter ’først til mølle’-princippet. Vi 
vil dog kraftigt anbefale, at I gør meget ud af at tale 
om (de gensidige) forventninger til messen – samt at 
eventuelle aftaler drøftes i samarbejde med virksom-
hederne (se næste punkt om samarbejdsaftaler)

2.5.2 Samarbejdsaftaler 
Vi anbefaler, at I sammen med virksomhederne af-
dækker begge parters forventninger og bl.a. forsøger 
at skabe klar og tydelig enighed om målsætningerne 
for jobmessen – det handler med andre ord om at 
skabe klare linjer om de gensidige forventninger og 
om at afdække, hvordan den aktuelle udbuds- og 
efterspørgsels-situation er mht. arbejdskraft.

Erfaringen viser, at der – trods de bedste hensigter 
og gode intentioner hos alle parter – er virksomheder 
og jobsøgende, der går skuffede hjem fra jobmesser. 
Måske fordi virksomheden forventede at rekruttere 
højtuddannet arbejdskraft, måske fordi den jobsø-
gende havde behov for fleksjob eller opkvalificering 
i forbindelse med ansættelsen. Eller måske fordi der 
mod forventning ikke var nogen ledige stillinger i virk-
somhedens lokale afdeling. 

At have formuleret og drøftet begge parters forvent-
ninger er også afgørende, fordi det giver jer realistiske 
oplysninger om rekrutteringsbehovet og typerne af 
ledige stillinger, som I skal bruge i markedsførings- og 
informationsmaterialet. 

I det følgende har vi angivet en række anbefalinger, 
der hjælper jer med at afstemme de gensidige for-
ventninger og udarbejde klare samarbejdsaftaler: 

Først og fremmest er det jobcentrets ansvar at give 
virksomhederne et realistisk billede af ressourcerne 
og kompetencerne hos gruppen af jobsøgere, 
så virksomhederne har mulighed for at have relevante 
stillinger med til jobmessen.

Overvej grundigt, hvilke virksomheder der pas-
ser til jobmessens koncept og målgruppe. Overvej 
også, om målsætningerne for jobmessen indbyder til 
uddannelsesstillinger, som fx lærepladser i hånd-
værksfagene eller uddannelse hos politiet – eller om 
målsætningerne med jobmessen er mere velegnede 
til ordinære stillinger. 

Det er en fordel, hvis virksomhederne inden selve 
arrangementet kan oplyse, hvilke stillingstyper de 
tager med til jobmessen – og evt. også hvor mange. 
På den måde kan I nemlig bruge disse oplysninger i 
informations- og markedsføringsmaterialet. Det kan 
dog være svært for virksomhederne præcist at an-
give, hvilke stillinger de medbringer, da rekrutterings-
behovet ofte ændrer sig løbende.  

Afhængigt af målsætningerne og målgruppen for job-
messen bør I overveje, om der skal tilbydes et antal 
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ikke-ordinære stillinger på jobmessen. Det er især 
oplagt at indgå samarbejde om rekruttering til fx fleks-
job, løntilskud, praktikpladser, elevpladser, voksen-
lærlingepladser osv. med virksomheder, der har store 
rekrutteringsbehov. Sørg for, at virksomhederne er 
orienterede om den gældende lovgivning, så de kan 
indgå aftaler om tilskudsordninger og ikke-ordinære 
ansættelser. I denne forbindelse skal jobcentermed-
arbejderne være parate til at afholde trepartssamtaler 
med jobsøgende og virksomheder under jobmessen 
eller i umiddelbar tilknytning til jobmessen (se også 
kapitlet om vejledning). 

I skal desuden melde ud, om I forventer, at virksom-
hederne tilbyder og opslår aktuelle ledige stillinger 
– og om virksomhederne må indhente ansøgninger til 
deres emnebank. Det er som udgangspunkt vigtigt, 
at I stiller krav til virksomhederne om, at de skal med-
bringe konkrete ledige stillinger for at være repræsen-
teret på jobmessen – det er ikke tilfredsstillende, hvis 
de udelukkende rekrutterer til egne emnebanker.

I skal også være opmærksomme på, hvor stillingerne 
er opslået rent geografisk – og gøre det klart, om 
jobcentret forventer, at virksomhederne medbringer 
stillinger i lokalområdet.

2.5.3 Forbered evalueringsfasen
Evalueringen af jobmessen bør forberedes tidligt 
i forløbet. En evaluering af jobmessens effekt på 
beskæftigelsesgraden og jobsøgernes kontakt til 
virksomheder er helt afgørende for jobcentrets og 
virksomhedernes mulighed for at måle det samlede 
resultat af indsatsen. 

Men en evaluering kræver indsats fra alle parter – og 
det er vigtigt, at virksomhederne inden jobmessen 
oplyses om, hvilke krav der stilles til dem i forbindelse 
med evalueringsfasen. Oplys virksomhederne om, 
hvilke kriterier I vil spørge ind til i forbindelse med 
evalueringen, så virksomhederne er forberedt på at 
skulle registrere de nødvendige data under og efter 
jobmessen.

2.5.4 Hold et informationsmøde
I kan med fordel afholde et informationsmøde forud 
for jobmessen, hvor alle parter kan afstemme de gen-
sidige forventninger. Informationsmødet kan 
indeholde:

• En præsentation af konceptet.
• En præsentation af arrangørerne/jobcentret.
• En præsentation af virksomhederne.
•  Orientering om programmet for jobmessen – 

herunder særarrangementer, vejledning osv.
•  Orientering om indkaldelsesmetode og mål-

gruppen af jobsøgere.
• En præsentation af lokaler og udstyr.
•  Indlæg fra virksomheden/virksomhederne om 

deres behov og forventninger til jobmessen.
•  Indlæg fra arrangørerne/jobcentret om forvent-

ninger og betingelser.
•  Oplysninger om redskaber i lovgivningen, der 

støtter svage jobsøgere i at komme i beskæf-
tigelse – og om hvordan virksomhederne kan 
benytte disse aktivt på jobmessen. 

•  Aftaler om evaluering og kriterier for evaluerin-
gen.

•  Oplysninger om praktiske forhold, fx evaku-
eringsplaner, førstehjælpspersoner og udstyr.

I kan eventuelt afholde individuelle møder ude hos 
de enkelte virksomheder – men I kan også vælge at 
afholde et samlet informationsmøde for alle de delta-
gende virksomheder, enten i form af et fyraftensmøde 
eller et formøde før selve åbningen af jobmessen.  

Hvis I ikke ønsker at afholde et informationsmøde, 
kan det være en god idé at sende et brev eller en ud-
stillingsvejledning ud til alle de deltagende virksomhe-
der og andre medvirkende 8-10 dage før jobmessen. 
Her kan I oplyse om de praktiske forhold, der er re-
levante for virksomhederne – fx standenes størrelse, 
parkeringsmuligheder, strøm, seneste tidspunkt for 
hvornår standen skal være klar, om de selv skal med-
bringe udstillingsmateriale, bannere og evt. fortrykte 
ansøgningsskemaer osv.

Planlægnings- og forberedelsesfasen
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2.6 Jobsøgere

I kan vælge at kontakte jobmessens målgruppe ved 
at indkalde og/eller indbyde jobsøgerne – uanset 
om der er tale om en jobmesse med en særlig mål-
gruppe eller en bred jobmesse for alle jobsøgere og 
ledige.

Hvis jobsøgerne indkaldes til jobmessen via jobcen-
trets databaser, kan I overveje at bruge redskaber fra 
lovgivningen: Jobsøgernes kontakt med virksomhe-
derne og eventuelle aftaler om en senere jobsamtale 
kan fx gøres til et påbud for jobsøgeren – dvs. at 
jobsøgeren forpligter sig over for jobcentret til at søge 
jobbet. 

Samme type påbud bruges i forvejen i forbindelse 
med kontaktsamtalerne/jobsamtalerne – og fordelen 
ved denne metode er, at det giver jobcentrene langt 
bedre muligheder for at følge op på jobmessens re-
sultater. 

Derudover giver det mulighed for at følge tæt op på 
eventuelle jobsøgere, der udebliver fra de aftaler, som 
indgås med virksomheden på jobmessen. Ved en 
tidligere afholdt jobmesse oplevede en virksomhed, 
der havde indgået over 50 aftaler, at under 10 efter-
følgende mødte op til samtalerne.

Indkaldelser og påbud giver dog en risiko for, at nogle 
jobsøgere slet ikke er motiverede, når de møder op – 
og det kan influere negativt på virksomheden og dens 
samarbejde med jobcentret. 

Erfaringen fra en række af de tidligere afholdte job-
messer viser, at der ofte er stor forskel på de besø-
gendes engagement, afhængigt af om de er blevet 
påbudt at komme, eller om de møder frivilligt op.

Hvis I vælger at invitere i stedet for at indkalde 
jobsøgerne til jobmessen, betyder det naturligvis, at 
markedsføringsdelen og den målgruppefokuserede 
kampagne bliver særdeles afgørende for jobmessens 
succes. 

Erfaringen viser, at markedsføringen skal være gen-
nemtænkt og helst gå gennem lokale og direkte ka-
naler, hvis der er tale om jobmesser, der er rettet mod 
særlige grupper. 

Det er vigtigt, at I gør god reklame de rigtige steder 
– I kan vælge at henvende jer til målgruppen gennem 
mange forskellige kanaler, fx:

• Jobcentre/kommuner
• A-kasser og relevante fagforeninger
• Sprogcentre
•  Foreningen Nydansker – fx i ’Jobnetværket for 

nydanskere’
• Hjemmesider
•  UU- og studievejledere, klubber og uddannel-

sesinstitutioner
• Integrationsministeriets ’Brug for alle unge’

Hvis I vælger at sende breve ud til jobsøgerne – som 
invitation eller indkaldelse – så vær forberedt på, at 
det kan være vanskeligt at få jobcentrets databaser 
til at lave udsøgningerne og efterfølgende udskrive 
brevene automatisk til alle jobsøgere. Det er derfor 
vigtigt, at I tager kontakt til en superbruger af datasy-
stemerne tidligt i forløbet. 

Husk også at bruge jobplans-samtalerne til at gøre 
opmærksom på jobmessen forud for arrangementet. 

2.6.1 Særlige foranstaltninger
Vær forberedt på, at der kan være særlige forhold og 
behov, der er afgørende for visse jobsøgeres mulig-
hed for at deltage i jobmessen – der kan fx være tale 
om særlige handikap, som I skal tage hensyn til, eller 
behov for tolkebistand til døve eller fremmedspro-
gede. Det er især aktuelt, hvis jobsøgerne er indkaldt 
af jobcentret. Der er eksempler på arrangementer, 
hvor man har indkaldt alle jobsøgere fra jobcentrets 
databaser, og hvor flere jobsøgere er endt med at gå 
forgæves, fordi der ikke var tegnsprogstolke til at 
formidle mødet mellem virksomhederne og de døve – 
eller fordi der ikke var plads til kørestolsbrugere.
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I er nu nået til selve afviklingen af jobmessen, hvor 
det igen er en god idé at fordele en række af opga-
verne. Der er gode erfaringer med at fordele ansvaret 
i forhold til følgende hovedopgaver:

• Jobsøgervejledning
• Virksomhedsvejledning
• Registrering af jobsøgere
• Presseansvarlig

Hvis der er tale om et stort arrangement, anbefaler 
vi, at I laver en drejebog, der beskriver ansvarsom-
råderne i forbindelse med de enkelte hovedopgaver. 
Ligesom i planlægningsfasen anbefaler vi også, at 
I udpeger en tovholder. Og ved særligt store arran-
gementer bør drejebogen være forsynet med mo-
bilnumre på de enkelte ansvarspersoner for at lette 
kommunikationen. 

3.1 Jobsøgervejledning

Jobsøgerne har ofte behov for vejledning i forbindelse 
med en jobmesse. Vejledningen kan handle om alt fra 
generelle informationer om jobmessen til meget spe-
cifikke spørgsmål, der kræver indgående kendskab til 
fx Loven om Aktiv Beskæftigelsespolitik. 

Målgruppen er ofte afgørende for, om I vælger at 
tilbyde vejledning – og i hvilket omfang det er nødven-
digt. 

I jobmesseguiden bruger vi betegnelsen ’vejleder’ 
– og i den forbindelse henviser vi typisk til jobcenter-
medarbejdere, men vi kan også referere til vejledere 
fra sprogskoler og andre uddannelsesinstitutioner. 

Nedenstående afsnit indeholder inspiration og gode 
råd i forbindelse med vejledningen af jobsøgerne.

Afviklingsfasen
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Hvis I har planlagt at have vejledere med på selve 
jobmessen, er det en god idé at samle jobmessevej-
lederne inden opstarten for at aftale rollefordeling 
og placering på jobmessen. I kan også med fordel 
aftale forskudt frokost og rotation mellem de forskel-
lige vejlederplaceringer. 

Det er også en god idé at placere vejledere på 
jobcentrets egen stand – og at have vejledere, som 
går rundt på messearealet og er opsøgende i forhold 
til jobsøgere, der ser ud til at have svært ved tage 
kontakt til virksomhederne. Placér derfor gerne vejle-
derne lidt spredt: 

Ud over de vejledere, som befinder sig i 

selve jobmesselokalet, kan det være en 

fordel også at have vejledere i de tilstø-

dende gange og lokaler, der fører ind til 

jobmessen. Erfaringen viser, at der ofte 

er et vejledningsbehov her. 



24

Placér også gerne vejledere ved jobmessens hoved-
indgang, som kan modtage jobsøgerne, byde dem 
velkommen og dele materiale ud. Hvis udgangen lig-
ger et andet sted end indgangen, er det også en god 
idé at placere vejledere her, da der her er gode mulig-
heder for at få evaluerende samtaler med jobsøgerne, 
når de forlader jobmessen. 

Det kan være en fordel at placere specialistvejledere 
på strategiske steder, som andre vejledere kan henvi-
se til – fx i forbindelse med udfyldelse af ansøgnings-
skemaer, udarbejdelse af ansøgninger og CV samt 
opkvalificering m.m. Hvis jobcentret har placeret en 
stand på jobmessen, kan I evt. tilbyde specialistvej-
ledningen her – eller i lokaler, der er udvalgt til formå-
let. Hvis I ikke har en jobcenterstand, kan I overveje, 
om der ikke som minimum er behov for en informati-
onsstand på jobmessen.

Spørgsmålene på jobmessen minder typisk om de 
spørgsmål, man normalt får i jobcentret – de handler 
ofte om kurser og opkvalificering samt lovgivning, 
pligter og rettigheder. 

Hvis I ikke har udarbejdet materiale, som beskriver de 
medvirkende virksomheder og de typer job, de har 
med på jobmessen, kan det være en god ide, at vej-
lederne henvender sig til de deltagende virksomheder 
forud for jobmessen og indhenter disse oplysninger 
– på den måde bliver det lettere at guide de jobsø-
gende på jobmessen.

Det kan være en fordel at gøre vejled-

erne synlige på jobmessen, da det gør 

det lettere for jobsøgerne at identificere 

dem – I kan fx udstyre alle vejledere med 

ens keystraps med id-kort eller lignende 

(se eksempel på www.bmetnisk.dk).

Afviklingsfasen
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Det er vigtigt at følge op på vejledningen efter job-
messen. For det første kræver aftaler og meget kon-
krete spørgsmål ofte opslag i Arbejdsmarkedsporta-
len. For det andet kan kontaktsamtalerne bruges til  
at følge op på konkrete virksomhedskontakter eller 
ønsker om opkvalificering, som er opstået i forbin-
delse med jobmessen. For at lette den administrative 
byrde kan det være en god idé at udlevere fortrykte 
skemaer, som vejlederne kan bruge til at registrere 
relevante oplysninger om jobsøgerne og/eller spørgs-
mål til jobcentret. På den måde sikrer I, at oplysnin-
gerne bliver skrevet ned – og at de efterfølgende 
bliver brugt og fulgt op på. 

3.2 Virksomhedsvejledning

Det er en god idé, også under selve afviklingen af 
jobmessen, at være klar med informationsmateriale 
til de medvirkende virksomheder om muligheden for 
samarbejde, hvis der er brug for forberedende skridt 
inden eller sideløbende med en ordinær ansættelse – 
fx i form af løntilskud, mentorordning, praktikordning, 
uddannelse eller sprogudvikling. 

3.3 Registrering af jobsøgerne

Uanset om I indkalder eller inviterer jobsøgerne til job-
messen, er det en god idé at registrere fremmødet. 
For det første er registreringen vigtig i forhold til evalu-
eringen af arrangementet – for det andet skal jobsø-
gerne registreres som fremmødt, hvis de er indkaldt. 

Registrering, der dokumenterer den enkelte job-
søgers fremmøde, er nødvendig, hvis jobsøgerne 
er indkaldt til jobmessen. Det letteste er, hvis I beder 
jobsøgerne om at medbringe indkaldelsesbrevet og 
aflevere det ved en jobcenterstand på selve jobmes-
sen. Nogle jobcentre kombinerer denne registrering 
med en rådighedsdokumentation ved at udlevere et 
skema, som kan underskrives af de virksomheder, 
som jobsøgerne tager kontakt til under jobmessen. 

Ved registrering, der skal bruges i forbindelse 
med den efterfølgende evaluering, er der igen for-
skellige erfaringer, afhængigt af hvor grundigt I ønsker 
at evaluere arrangementet. 

Den enkleste version er registrering af antal – her 
tælles deltagerne ved indgangen ved hjælp af en trip-
tæller eller ved udlevering af nummererede billetter. 
Triptælleren giver lidt større usikkerhed end billetmo-
dellen, da jobmessen har andre deltagere, ud over 
de jobsøgende, og deltagerne kan gå ud og ind flere 
gange. 

Hvis I vil kombinere antalsregistreringen med en mere 
grundig evaluering, kan I bede deltagerne om at ud-
fylde et kort spørgeskema på de nummererede billet-
ter ved indgangen. Relevante punkter til denne type 
spørgeskemaer kunne være: uddannelse, køn, alder, 
etnicitet, jobønsker – og om deltagerne er i arbejde, 
ønsker fuldtidsarbejde eller anden form for arbejde. 

Der er mange måder at kombinere registreringen med 
evaluering og/eller dokumentation af rådighed og 
fremmøde på – det vigtige er, at I gør jer klart, hvilke 
oplysninger I har brug for, og hvad I skal bruge dem 
til. 

3.4 Presseansvarlig

Afhængigt af jobmessens størrelse og nyhedseffekt 
kan I have behov for at udpege en presseansvarlig, 
der typisk har forberedt en vinklet historie og taget 
kontakt til relevante personer, der kan medvirke ved 
diverse indslag eller med kommentarer – det kan 
være jobsøgere, virksomhedsrepræsentanter, politi-
kere, centrale personer m.m. 
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• Jobmessen er afholdt. 
• Det gik lidt hektisk til. 
• Projektteamet er udmattet. 
• Og hvad så?

Det kan være en god idé at evaluere et projekt, som 
I har brugt tid og kræfter på. Som jobcentermedar-
bejdere skal vi hele tiden have føling med, om vores 
bestræbelser på at hjælpe jobsøgerne i arbejde bæ-
rer frugt, og om vores service til virksomhederne er 
tilfredsstillende. 

4.1 Målsætningerne og evaluering

Evalueringen kan foretages på flere niveauer – og 
afhænger af de målsætninger, I har formuleret i den 
indledende fase. Evalueringen kan desuden foregå i 
forskellige tempi: på selve jobmessen og/eller på et 
senere tidspunkt, afhængigt af målsætningerne.

Hvis målsætningen med jobmessen fx har været at 
bringe flere langtidsledige borgere, der er parate til at 
komme i arbejde, i kontakt med arbejdsgivere, kan de 
målbare mål fx være formuleret på denne måde:

•  80 % af de langtidsledige borgere, der er til-
knyttet jobcentret, deltager i jobmessen.

•  30 % af deltagerne får en samtale med en ar-
bejdsgiver på jobmessen.

•  15 % af deltagerne får en ordinær ansættelse 
på baggrund af jobmessen.

•  50 % af deltagerne får iværksat en jobplan, der 
indeholder målrettet opkvalificering og/eller en 
løntilskudsansættelse i en af de medvirkende 
virksomheder.

Målsætningerne bør altså være både relevante og 
målbare – og realistiske og ambitiøse. 

Når I måler, om disse punkter er blevet opfyldt, kan 
I samtidig vurdere, om jobmessen har opfyldt sit 
egentlige formål – og om den har været til gavn for 
målgrupperne. 

Evalueringen kan være udgangspunkt for beslutnin-
gen om, hvorvidt der skal afholdes nye jobmesser 
– og den kan samtidig danne grundlag for tilbagemel-
dinger til det politiske niveau, samarbejdspartnere, 
virksomheder og lokalsamfundet via pressen. 

Målsætningerne forpligter både jobcentermedarbej-
dere og virksomhederne – og det er helt centralt, at I 
samarbejder om registrering af deltagerne, når I skal 
evaluere resultaterne.  

Evaluering
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4.2 Måling og evalueringsmetode

Der findes et utal af evalueringsmetoder og uddybende 
litteratur. 

I denne guide har vi valgt ikke at gå dybt ind i meto-
dikken, men peger i stedet på tre evalueringsmetoder, 
som I kan bruge til videre fordybelse – nemlig resultat-
evaluering samt effektmålinger og virkningsevaluerin-
ger. 

Valget af evalueringsmetode afhænger af, hvilket 
udbytte I ønsker af evalueringen. Og valget af evalu-
eringsmetode bliver lettere, hvis I definerer jeres ambi-
tioner for jobmessen: Vil I afvikle jeres jobmesse som 
et enkeltstående arrangement – eller planlægger I at 
afholde nye jobmesser i fremtiden?

4.2.1 Resultatevaluering
Resultatevaluering er en begrænset evaluering, som 
afdækker de konkrete resultater for den enkelte job-
messe. Resultatevalueringen giver jer oplysninger om, 
hvor mange der kom i arbejde – herunder afdækning 
af, hvor mange og evt. hvem der fx mødte op på job-
messen, hvilke typer job de søgte og evt. fik ansæt-
telse i, hvilke virksomheder der ansatte hvor mange 
medarbejdere – og andre forhold, der sigter snævert 
på jobmessens faktuelle resultater.

Resultatevalueringen giver med andre ord oplysninger 
om, hvad de jobsøgende og virksomhederne fik ud af 
den afholdte jobmesse.

Resultatmålingen vil ofte være et minimumskrav, hvis 
man som arrangør vælger at evaluere jobmessen – 
og bruges primært til at eliminere den usikkerhed, der 
hurtigt opstår, hvis man kun vurderer resultatet på 
baggrund af løst indsamlede oplysninger og tilbage-
meldinger.

Resultatevaluering giver primært viden om jobmes-
sens resultater for jobsøgerne og for virksomhederne 
– men giver jer ikke større indsigt i, hvilke forhold der 
kan optimere fremtidige jobmesser.

4.2.2 Effektevaluering
Idéen med effektmålinger er at belyse effekten på 
en given målgruppe (de jobsøgende på jobmessen) 
i modsætning til situationer, hvor målgruppen ikke 
havde haft samme mulighed (altså ikke havde delta-
get på jobmessen). 
Effektevalueringer giver jer dermed indsigt i og forstå-
else for jobmesser i relation til andre former for rekrut-
tering og formidlingsmetoder og stiller jer dermed 
også stærkere mht. at optimere konceptet for fremti-
dige jobmesser – herunder at målrette dem i forhold 
til målgruppen. 
Læs mere om effektmålinger på:  
http://www.sfi.dk/sw47557.asp

Virkningsevalueringer belyser både proces og ef-
fekt – og kan således give svar på, hvorfor jobmesser 
eventuelt er bedre eller et godt supplement til den 
form for rekruttering og jobformidling eller vejledning, 
som jobsøgerne normalt kender til. Med andre ord 
kan en virkningsevaluering være med til at belyse, 
hvilke processer der virker i forbindelse med jobmes-
ser og hvorfor – eller nærmere, hvad det præcist er, 
der virker i disse processer.
Læs mere om virkningsevalueringer på:  
http://www.sfi.dk/graphics/SFI/Pdf/Arbejdspapirer/
AP-03-2007.pdf
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 4.3 Hvem og hvordan kan evalueres?

Hvis I beslutter jer for at evaluere jobmessen, kan I 
vælge at rette evalueringen mod 3 aktørhovedgrup-
per: de jobsøgende, virksomhederne og arrangø-
rerne (herunder samarbejdspartnere).

I skal forberede evalueringen allerede i planlæg-
ningsfasen, hvis I vil have det optimale udbytte af en 
evaluering under og efter jobmessens afvikling.

Jobsøgerne og virksomhederne kan være målgrup-
per for både resultat- og effektmålinger, hvorimod 
arrangører og samarbejdspartnere nok primært vil 
være målgruppe for virkningsevalueringer. 

Nedenstående afsnit indeholder en beskrivelse af 
nogle af de forhold, som kan være en fordel, når I 
forbereder evalueringen.

4.3.1 Evaluering af jobsøgende
I forbindelse med resultatevaluering af jobsøgere er 
det ofte en fordel at gennemføre så meget af evalu-
eringen som muligt på selve jobmessen.

Det giver selvfølgelig nogle helt klare begrænsnin-
ger, da jobsøgerne af gode grunde endnu ikke ved, 
om de kommer i job eller får andre resultater af job-
messen.

Evaluering på selve dagen
Evaluering på selve dagen egner sig bedst til ind-
samling af faktuelle oplysninger, fx om antal frem-
mødte, ønskede brancheområder, uddannelsesni-
veau, alder, køn, etnicitet m.m.

Det vil ofte være nemmest at udføre evalueringen 
i form af en adgangsbillet (se eksempler på evalu-
eringsbilletter på www.bmetnisk.dk).

Evaluering
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Hvis I har valgt at indkalde jobsøgerne, kan I ved-
lægge evalueringsskemaet i indkaldelsesbrevet som 
kombineret adgangsbillet og kort spørgeskema, der 
skal afleveres ved indgangen. Sørg for at have ekstra 
billetter/skemaer til jobsøgere, der har glemt sedlen – 
og til jobsøgere, der møder op frivilligt uden at være 
indkaldt.

Hvis I har inviteret og reklameret for jobmessen, kan 
I udlevere en billet ved indgangen med felter, der 
indeholder de evalueringskriterier, I ønsker at regi-
strere. Billetten skal afleveres igen for at få adgang til 
jobmessen. Hvis I ønsker at evaluere på forhold, som 
jobsøgerne møder på selve jobmessen, skal billetten 
først afleveres ved udgangen.

Hvis I vil vidensevaluere jobsøgerne, kan I også i 
nogen udstrækning gøre det på selve dagen. I kan 
evaluere jobsøgernes meninger om selve jobmessen 
samt deres indtryk og forventninger. Denne metode 
kræver, at I afsætter en del ressourcer på dagen – og 
tilgangen kan være forskellig. I kan vælge at udføre 
evalueringen i form af direkte interviews på dagen, i 
udvidede skemaer – eller I kan have computere stå-
ende, hvor jobsøgerne kan indtaste evalueringsoplys-
ninger direkte i onlinebaserede skemaer. Fordelen ved 
direkte, onlinebaseret indtastning er, at det eliminerer 
efterarbejdet med indtastning af de indsamlede papir-
skemaer, der kræver mange ressourcer.

Evaluering efter jobmessen
Hvis I gerne vil have større indsigt i jobsøgernes re-
sultater og deres udbytte af jobmessen, kan I lave en 
efterfølgende evaluering. 

I kan bruge oplysningerne til at vurdere, hvor mange 
kontakter jobsøgerne fik til de deltagende virksom-
heder – og om de er kommet i arbejde som følge af 
jobmessen. Men det kan være vanskeligt at inkludere 
alle de fremmødte i evalueringen. I kan udføre denne 
evaluering på flere måder.

Hvis jobsøgerne er indkaldt til jobmessen, har I 
adresserne på mange af de fremmødte og kan sende 
evalueringsskemaerne med posten. Hvis I både har 
indkaldt og inviteret til/reklameret for jobmessen, 
kan I supplere ved at bede om adressen på de frem-
mødte, der møder op frivilligt. Svagheden ved denne 
metode er, at I må forvente en lav returprocent.

I forbindelse med billetterne kan I også bede jobsø-
gerne om at angive deres e-mail-adresse. Derefter 
kan I så udsende et link til en onlinebaseret elektro-
nisk evaluering til alle, der har oplyst deres e-mail-
adresse. I kan fx udsende linket 1-2 måneder efter 
jobmessen. Metoden har en del svagheder i forhold 
til personer med skriftlige udfordringer og selvfølgelig 
personer, der ikke har internet og e-mail.

Alternativt kan I udføre evalueringen i de efterføl-
gende jobplans-samtaler i jobcentret, men en del af 

målgruppen vil ikke være omfattet af 
disse møder – enten fordi de var mødt 
op frivilligt, er kommet i arbejde eller 
lignende. Fordelen er, at I får bragt job-
søgernes erfaringer fra jobmessen i spil 
i samtalerne. Ulempen er, at det tager 
tid i samtalen, og at det skal gøres 
systematisk, hvis I vælger at indsamle 
jeres evalueringsdata på denne måde.
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4.3.2 Evaluering af virksomhederne

Evalueringsdata fra virksomhederne er helt afgøren-
de, hvis I vil måle jobmessens effekt.

Evalueringen skal forberedes allerede i planlægnings-
fasen, så virksomhederne kender kriterierne forud for 
jobmessen. 

Virksomhederne skal orienteres om, hvilke data de 
skal indsamle for at besvare spørgsmålene i den 
efterfølgende evaluering. Virksomhederne skal altså 
allerede på jobmessen indsamle data til selve evalue-
ringen og det samme gælder i tiden efter jobmessen, 
helt frem til selve evalueringen.

I bør orientere virksomhederne om, at evalueringen er 
et kriterium for deltagelse på jobmessen. Send fx et 
skema til virksomhederne forud for jobmessen, hvor I 
oplyser, hvilke data virksomhederne skal registrere på 
selve jobmessen og det samme gælder i tiden efter 
jobmessen.

I kan derefter vælge enten at indsamle de udfyldte 
evalueringsskemaer – eller efterfølgende at sende en 
e-mail til virksomhederne med et link til en onlineba-
seret evaluering. Fordelen er igen, at data på denne 
måde bliver indtastet direkte, og I derfor ikke skal af-
sætte ressourcer til efterfølgende indtastning af data.  

Metodens styrke afhænger af virksomhedernes 
datadisciplin under og efter jobmessen – samt den 
endelige udfyldelse af evalueringsskemaet. Hvis virk-
somhederne er gode til at registrere data under da-
taindsamlingen, er metoden utrolig velegnet og giver 
et tilstrækkeligt datagrundlag for kvalificeret vurdering 
og evaluering af jobmessens resultater.
 
Svagheden er, at der går 1-3 måneder, før virksomhe-
derne har resultaterne – og i den periode kan data gå 
tabt, enten blandt andre ansættelser eller fordi tiden i 
sig selv får virksomheden til at miste fokus på at fort-
sætte dataindsamlingen.

I forbindelse med vidensevalueringer af virksom-
hedernes deltagelse i jobmessen kan I få uddybet 
virksomhedernes oplevelse og tilfredshed med sam-
arbejdet og arrangementet. Hvad mener virksomhe-
derne om arrangementet, og hvilke tiltag eller forhold 
vil virksomhederne gerne have forbedret? Og hvordan 
mener virksomhederne, at resultaterne kan forbedres 
i forbindelse med efterfølgende arrangementer? 

4.3.3 Evaluering af arrangører og samarbejds-
partnere
Arrangører og samarbejdspartnere er særligt relevan-
te i relation til virkningsevalueringer. Formålet er blandt 
andet at være med til at sikre de gode processer i 
fremtidige jobmesser – fx den gode vejledning af job-
søgerne, den gode forberedelse af virksomhederne, 
virksomhedernes konstruktive brug af det personlige 
møde med jobsøgerne etc. 

Ved evalueringen af arrangørerne kan I vælge at af-
dække flere forhold:

• Idé- og projektbeskrivelsesfasen
• Planlægningsfasen
• Afviklingsfasen
• Evalueringsfasen

Ofte kan arrangører og samarbejdspartnernes ople-
velse af den afholdte jobmesse indsamles via spør-
geskemaer eller eventuelle fokus-gruppeinterviews i 
forbindelse med et opfølgningsmøde. Hvis I opdager 
særlige problemstillinger eller interessante metoder, 
som blev brugt i arbejdet, kan I efterfølgende tage 
kontakt til de relevante medarbejdere og lave opføl-
gende interviews. 
 

Evaluering



3131

Guide til Jobmesser

Projektansvarlig:
Michael Melchert

Redaktion:
Michael Melchert

April Lorraine Young
Christian Buskjær Christensen

Specialfunktionen for den 
Etniske Beskæftigelsesindsats

Bidrag:
Helle Thorbøl Møller

Foreningen Nydansker

Bente Nissen
Lars Nellemann

CABI

Anette Overby
Dansk Erhverv

Korrektur:
InterText | Mus & Pen

Grafi sk tilrettelæggelse:
Cameleon Reklamebureau 

Udgiver:
SEBI - Specialfunktionen for den 

Etniske Beskæftigelsesindsats
i samarbejde med

CABI - Center for Aktiv
BeskæftigelsesIndsats

 
Guide til Jobmesser samt dvd 

kan rekvireres hos:
Specialfunktionen for den 

Etniske Beskæftigelsesindsats
Erik Husfeldts vej 2 A

2630 Taastrup
Tlf.: 4335 3915

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats
Åboulevarden 70, 3

8100 Århus C
Tlf.: 8612 8855

Guiden og dvd fi lm, samt mere om 
jobmesser fi ndes også elektronisk på:

www.bmetnisk.dk
www.cabiweb.dk

Afslutning

Afslutning 

Rigtig god fornøjelse med jeres jobmesse!

Det er vores erfaring, i Specialfunktionen for den 
Etniske Beskæftigelsesindsats, at jobmesser kan 
medvirke til at overvinde nogle af de barrierer, som 
ikke mindst ledige med etnisk minoritetsbaggrund stø-
der på i forbindelse med jobsøgning. Jobmesser kan 
medvirke til at overvinde fordomme hos både arbejds-
givere og jobsøgende, give den ledige et større net-
værk og en bredere viden om jobmuligheder og er et 
godt forum til at få stillet spørgsmål til hinanden som 
henholdsvis arbejdsgiver og potentiel arbejdstager.

Det er også vores erfaring, at jo mere gennemtænkt 
og planlagt en jobmesse er – set i forhold til de grup-
per af ledige og virksomheder, den er tænkt at være 
et rekrutteringssted for – desto bedre resultater opnår 
man.

Med denne guide ønsker vi at videregive en række 
af de erfaringer, der allerede er gjort med afviklingen 
af jobmesser i hele landet. Vi håber, at guiden kan 
blive et brugbart redskab til planlægningen af såvel 
små som store jobmesser i hele landet, og at den kan 
medvirke til, at jobcentrene opnår den ønskede effekt 
af deres arrangementer.

Vi ønsker jer en rigtig god jobmesse!
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