A-kasseforsøget:
En særlig indsats for dig

Min A-kasse er udvalgt til en fireårig forsøgsperiode fra 1.
januar 2020 til 31. december 2023, hvor vi har ansvaret for at
hjælpe vores medlemmer hurtigt videre i job eller uddannelse.
Derfor tilbyder vi individuelle aktiviteter, som vi tilpasser
sammen med dig efter dine behov.
I pjecen her kan du læse mere om forsøgsordningen og hvad
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den betyder for dig, der er ledig.
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A-kasseforsøget er en politisk forsøgsordning, hvor udvalgte a-kasser overtager
en del af jobcentrenes ansvar for at få ledige i job. Min A-kasse er blevet udvalgt
til at deltage i forsøget i 10 kommuner: Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk,
Rødovre, Vallensbæk, Ishøj, Høje Taastrup, Dragør, Tårnby og Greve.
Formålet med forsøget er at få ledige i job hurtigere. Vi får ansvaret for kontakten med medlemmer, der er i en opsigelsesperiode samt ansvar for op til de tre
Min A-kasse
ermedlemmets
en a-kasse for
første
måneder af
ledighedsforløb.

løn-modtagere og selvstændige.

Det er primært Min A-kasse, der har kontakten med dig i opsigelsesperioden og
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kontingentet nede og servicen i top.

•
Du bor i en af de nævnte kommuner
ererviny-ledig
også blandt
• DerforDu
fra den de
1. januar 2020 eller senere

billigste a-kasser i Danmark samtidig med, at vi ligger i toppen, når
det gælder medlemstilfredshed.
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Med A-kasseforsøget er det primært Min A-kasse, du skal have
kontakt med i de tre første måneder af din ledighed. Vi sætter dig i
centrum og tilbyder karrierevejledning og en række aktiviteter, der
skal bidrage til, at du hurtigt kommer videre i det rette job.
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Sådan foregår
kontaktforløbet
CV- og jobsamtale
Samtalen holdes i a-kassen. Når du melder dig
ledig i jobcenteret, vil du blive indkaldt til en
CV- og jobsamtale sammen med Min A-kasse.
Før mødet skal du blandt andet oprette et CV
og udfylde din profil på jobnet.dk. Vi skriver,
hvad du helt præcis skal forberede dig på før
mødet. Du skal forvente at bruge ca. to timer
på forberedelse.
På CV- og jobsamtalen vil vi tage udgangspunkt i netop
din situation og sammen laver vi en plan, der hurtigt kan
hjælpe dig videre i dit næste job. Vi har en række tilbud,
der kan tilpasses dine behov. Til samtalen forsøger vi også
at matche dit CV til konkrete jobs.
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Rådigheds- og jobsamtale
Samtalen holdes i a-kassen. I løbet af de
første tre måneder i dit ledighedsforløb vil du
blive indkaldt til en rådigheds- og jobsamtale i
Min A-kasse.
På mødet taler vi grundlæggende om de aktiviteter, som du har deltaget i, din jobsøgning,
jobmål og dit CV. Sammen med dig laver vi en
aftale om dit videre forløb, med det formål at
bringe dig hurtigt i job. Til samtalen laver vi
også et jobmatch ud fra dit CV.

Fællessamtalen med Min A-kasse og jobcenteret
Samtalen holdes primært i jobcenteret.
Fællessamtalen taler for sig selv. Det er nemlig
en fælles jobsamtale med dig, Min A-kasse og
jobcentret.
Vi indkalder dig til mødet, der vil foregå
i slutningen af dine første tre måneders ledighed. Her tager vi udgangspunkt
i de aktiviteter og tiltag, som du har deltaget i og dit videre forløb i jobcentret.
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Det kan vi tilbyde dig
Vi har en række af aktiviteter, som vi kan tilbyde dig inden for de første tre
måneder af dit ledighedsforløb. Formålet med aktiviteterne er naturligvis, at de
skal hjælpe dig hurtigere i job.

Jobhjulet: et onlineværktøj
Jobhjulet er et redskab, der kan hjælpe
dig med at prioritere og strukturere din
jobsøgning, så du kan få de resultater, der
skal styrke dig i din proces, og i sidste
ende sikre dig et arbejde.
Vi bruger Jobhjulet på CV mødet og til
vores samtaler her i a-kassen, hvor vi
sammen kan gå det igennem. Du kan også
finde det på vores Online platform på
selvbetjeningen.

På vores Online platform på Selvbetjeningen har vi en række videoer liggende til vejledning og inspiration
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Telefonsamtaler
Telefonsamtalen kan indeholde en opfølgning på de aftaler, vi har lavet sammen
med dig. Det kan også være, at du har
brug for råd til din jobsøgning

Videoer til vejledning og inspiration
På vores Online platform har vi samlet
en række videoer med brugbar og enkel
vejledning og inspiration til din jobsøgningsproces.
Videoerne tager udgangspunkt i 12
forskellige områder, blandt andet strategi,
motivation, CV og ansøgning, LinkedIn og
mange flere.
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Vores workshops
Jobnet værksted:
Vi arbejder med de
værktøjer, som findes
på jobnet.dk samt de
informationer, du fik,
da du tilmeldte dig som
ledig. Hvilke værktøjer
kan du have glæde af i
din jobsøgning, og hvilke muligheder er der for
dig som ledig?

Tag telefonen
Det kan være en rigtig
god idé at ringe op til
arbejdsgiver, inden man
søger en stilling. På
denne workshop får du
tips og redskaber til at
skabe værdi for dig selv
ved at ringe op og blive
klogere på de krav og
forventninger, der er til
stillingen du vil søge.
Du får også hjælp til at
komme i gang og turde.
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Udvidet visitkort
Den korte ansøgning
og CV i ét. Du lærer,
hvordan du får solgt dig
selv kort og målrettet
på max en side, inklusiv
cv. Workshoppen er
særlig egnet til dig, der
kommer fra, eller søger
i brancher, hvor man
traditionelt har søgt ved
personlig henvendelse.
Den er også god til uopfordrede henvendelser.

Coaching
og karrieresparring
Vi kan tilbyde dig individuel karriere sparring
eller coaching med
fokus på din jobsøgning.

Faglige kompetencer:
Det kan være lidt af en
udfordring at definere og sætte ord egne
faglige kompetencer.
På denne workshop får
du hjælp til dette, så
du kan skrive dig ind
i stillingerne og ikke
mindst, så du kan stå
ved din faglighed og
synliggøre den overfor
arbejdsgiver. Målet med
workshoppen er, at du
bliver mere bevidst om
dit værd, samt at det
åbner for nye perspektiver på dine jobsøgningsmuligheder.

LinkedIn
- personlig branding
Her får du inspiration
til, hvordan du kan
bruge LinkedIn som et
taktisk redskab i din
jobsøgningsproces.

CV og ansøgning:
Styrk dit
ansøgningsmateriale –
skriv dig ind i
jobbet
Bliv inspireret til, hvordan du med få sproglige
virkemidler kan tydeliggøre, hvad du kan
bidrage med hos en potentiel arbejdsgiver. Få
inspiration til at lave et
overskueligt og tydeligt
ansøgningsmateriale.

Ledig kend din stress
Det kan være stressende at være ledig!
Derfor tilbyder vi denne
workshop, hvor vi kommer ind på, hvorfor det
er vigtigt at strukturere
sin jobsøgning. Du får
metoder og inspiration
til handlemønstre, der
gerne skulle støtte dig
i at styre udenom de
typiske faldgruber for
ledighedsstress.
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Et eksempel på et forløb,
der er tilpasset dig

Du har CV
møde og jobsamtale inden
14.1.2020
Du melder dig
ledig 1.1.2020
Workshop
eller
Aktivitet
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Telefonsamtale

Rådighedsmøde
og jobsamtale
inden for
9-10 uger

Workshop
eller
Aktivitet

Workshop
eller
Aktivitet

Du har første
fællessamtale inden
for tre måneders
ledighed
fx 13.03.2020

Forløb inden for tre måneder = 410 timer
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Min A-kasse samarbejder med:

Business Danmark • CO SEA • Danmarks Kirketjenerforening • Fængselsforbundet
• Dansk Jernbaneforbund • Dansk Told- og Skatteforbund • Flyvevåbnets
Konstabelforening • Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte • Forbundet af
Tjenestemænd v/Fødevare- og Undervisningsministeriet • Hoffunktionærforeningen • Merkonomernes Hovedorganisation • Ministerialbetjentforeningen
• PROSA • Serviceforbundet • Søværnets Konstabelforening • Plejefamiliernes
Landsforening (PLF)

