
FOA Job og uddannelse styrker ind-

satsen for, at flere ledige medlemmer 

kommer i arbejde. 

 

FOA JobMatch er en landsdækkende 

jobformidling til FOA medlemmer og 

arbejdsgivere inden for FOAs over-

enskomstområder. 

 

FOA JobMatch: 

• hjælper medlemmer af FOA og 

FOAs A-kasse med at finde en ar-

bejdsgiver, der har brug for deres 

erfaringer og kvalifikationer 

• er baseret på medlemmernes CV 

med beskrivelse af bl.a. jobønsker, 

erhvervserfaring, uddannelse og 

faglige profiler 

 

 

 

FOA Job og uddannelse består af: 

Britta W. Rasmussen tlf. 4697 1936 

 

 

Kontakt  

 

FOA Job og uddannelse 

Tlf: 4697 1900 

Email: foajobranders@foa.dk 

Du kan læse mere på 

www.foa.dk/randers 



Hvordan får jeg tilbudt job fra 

FOA JobMatch? 
 

Vi ringer til dig eller sender dig en mail 

eller sms med tilbud om job. Herefter 

melder du tilbage , hvis du er interesse-

ret, og får mere information om jobbet 

og hvad der skal ske. 

Vi bruger systemet FOA JobMatch til at 

matche jobsøgende medlemmer og ar-

bejdsgivere. 

 
 

Er der garanti for, at jeg vil få 

tilbudt et job fra FOA Job og 

uddannelse? 
 

Nej, der er ingen garanti for, at vi kan  

tilbyde dig et job. Det kræver, at der er en 

arbejdsgiver, der søger en medarbejder 

med dine ønsker og kvalifikationer. 

Du skal derfor fortsat selv søge job, som 

du plejer. 

 

 

Hvad hvis jeg bliver afmeldt på 

grund af nyt job eller sygdom? 
 

Så bliver dit CV automatisk slettet i FOA 

JobMatch. Hvis du bliver tilmeldt som 

ledig igen, vil du atter kunne melde dig til 

FOA JobMatch. 

Hvad skal jeg gøre? 
 

 

Du kan få overført dit Jobnet-CV til FOA 

JobMatch, så vi kan matche dig med en ar-

bejdsgiver, der søger en medarbejder med 

dine ønsker og kompetencer. 

 

Du kan få overført dit Jobnet-CV til FOA 

JobMatch på to måder: 

 

• Hvis du er nyledig eller i tilskudsjob og 

ikke har udfyldt dit første dagpengekort 

endnu, kan du logge ind på web a-

kassen og udfylde blanketten: Jobfor-

midling – FOA JobMatch under Tro- og 

loveerklæringer. 

 

• Ellers kan du vente, til du skal udfylde 

dit ydelseskort. Så bliver du automatisk 

præsenteret for blanketten, hvor du kan 

krydse JA til at få dit Jobnet-CV over-

ført til FOA JobMatch. 

 

Så ligger dit CV klar, når en arbejdsgiver 

søger en medarbejder med lige præcis dine 

erfaringer og kvalifikationer.  

 

Kontakt FOA Job og uddannelse, hvis du er 

usikker på om du har gjort det rigtigt eller 

hvis du ændrer mening. 

 
 

Kan jeg sige nej? 
 

 

Det er frivilligt, om du vil have dit CV 

overført fra Jobnet til FOA JobMatch. 

Hvis du fx allerede har et job på hånden 

eller skal til at starte på uddannelse, 

behøver du ikke svare ja til at få CV’et 

overført. 

Men hvis du siger ja, forventer vi, at du 

er interesseret i at få jobtilbud fra FOA 

Job og uddannelse. 

 

Et vikariat kan blive til et fast job, og 

selv et kort vikariat ser godt ud på dit 

CV. Måske kan du samtidig få nye kvali-

fikationer og nye kontakter, der kan 

skaffe dig et fast job. 


