
Vores medlemmer oplever 
rekruttering og tiltrækning af 
den relevante arbejdskraft som 
en stor udfordring, og vi har 
etableret en række værktøjer 
og tiltag som bringer kandida-
ter og virksomheder i kontakt 
med hinanden. 

CV DATABASE
Vi inviterer alle interesserede til at 

uploade deres CV i vores database. Det 

gør omkring 500 personer hvert år, og 

der er adgang for alle virksomheder til 

databasen. Af hensyn til beskyttelse af 

persondata, skal du tilgå databasen med 

et kodeord som vi udskifter løbende - 

men sender dig lynhurtigt.

JOBLISTE PÅ HJEMMESIDEN
En af de mest populære sider på hjemme-

siden er vores liste med ledige stillinger i 

Esbjerg. Herfra kan interesserede kandi-

dater sortere opslagene og hurtigt finde 

og søge relevante stillinger, direkte hos 

virksomhederne.

KARRIEREPARTNERSKAB 
Vi driver en målrettet indsats, Karriere-

partnerskabet, hvor vi sammen med en 

række virksomheder synliggør dem som 

gode steder at arbejde og hele området 

som et godt sted at bosætte sig. Sam-

men med disse virksomheder fokuserer 

vi primært på højtuddannede, og vi 

arrangerer desuden netværksarrange-

menter for deres yngre medarbejdere i 

netværket ESKAN.

KARRIEREMESSER OG MATCHMAKING
Vi deltager, i samarbejde med Karri-

erepartnerne, på karrieremesser i hele 

landet. Her har vi samtaler med 300-400 

interesserede kandidater, og vi gør hvad 

vi kan for at inspirere dem til at søge job 

vestpå.

I vores område står vi for Karrieremesse 

Esbjerg og Dit Karrierevalg hvor vi 

inviterer virksomheder og karriere-inte-

resserede til at mødes og tale sammen 

om mulighederne for et match nu eller 

på sigt.

WORK IN OFFSHORE
Esbjergs helt særlige position som off-

shore hovedstad gør byen attraktiv for 

faglærte og ufaglærte som ønsker at 

komme ind i offshore sektoren. Vi driver 

en indsats med fokus på at tiltrække 

disse profiler og arbejder tæt sammen 

med EnergiTeamet i Jobcenter Esbjerg, 

som hjælper dem med de rette kvalifika-

tioner og de aktuelle behov i branchen.

TILFLYTTERSERVICE, MÅNEDENS 
KANDIDAT OG TILRÆKNINGSEVENTS 
Når en virksomhed har tiltrukket en 

kandidat til en ledig stilling og vedkom-

mende flytter hertil, så tilbyder Esbjerg 

Kommunes Tilflytterservice en indsats 

for at integrere og hjælpe kandidaten 

godt i gang i området. 

Derudover ydes der en særlig indsats for 

at hjælpe kandidatens partner i beskæf-

tigelse. Vi hjælper Tilflytterservice så 

godt vi kan med denne indsats og promo-

verer særlige kandidater som ’månedens 

kandidat’ på LinkedIn.

Endelig arrangerer vi, sammen med 

Tilflytterservice, en række events og 

arrangementer for potentielle tilflyttere 

med det formål at fremvise vores skønne 

område og inspirere dem til at bosætte 

sig her.
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