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Rekrutteringsservice
Jobcenter Vejen skaffer din nye medarbejder

Kontakt Rekrutteringsservice
Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til 
en af  konsulenterne i Rekruttering.

Pernille Friis

Mobil: 23 84 10 48

Pernille Nielsen

Mobil: 30 17 11 08

Mette Schmidt

Mobil: 61 16 75 07

Henvendelse på mail: rekruttering@vejen.dk

Rekrutteringsservice
Rådhuspassagen 8, 6600 Vejen

- direkte kontakt 61 18 11 12
eller rekruttering@vejen.dk

Vejen

Vejen



Rekruttering hos Jobcenter Vejen
Rekruttering er en del af det serviceberedskab 
overfor virksomhederne, hvor der tilbydes at hjæl-
pe med at finde din nye medarbejder – hurtigt og 
effektivt. 

Vi tager udgangspunkt i dit behov og hvorledes du 
ønsker at løse opgaven med at finde en ny medar-
bejder.

Vi kan slå stillingen op på jobnet.dk, på vores face-
bookside JobVejen, og på vores LinkedIn profil Re-
krutteringsservice.

Vi kan være din repræsentant og modtage ansøg-
ninger/telefoniske henvendelser på vegne af dig.
Når jobsøgerne henvender sig, sender vi dem vi-
dere til dig, eller vi kan hjælpe dig med at vurdere 
deres ansøgninger og holde samtaler. 

Vi kan udsøge cv’er på Jobnet som vi kan videre-
sende til dig.

Du vælger selv, hvor meget vi skal hjælpe dig – og 
det koster dig ikke noget.  

Fordelene er
• Omkostningsfri rekruttering

• Udsøgning af ledige kandidater i hele Danmark

• Jobopslag på Jobnet, Facebook og LinkedIn

• Hjælp til udarbejdelse af jobopslag

• Modtagelse og screening af ansøgninger

Sådan gør du
• Overvej jobindholdet: Hvad skal personen kun-

ne – fagligt og personligt? 

• Hvordan er arbejdstiden, ansættelsestidspunk-
tet, aflønning og varighed?

• Kontakt Rekrutteringsservice direkte på 6118 
1112.

• Husk at give os besked, når du har ansat din nye 
medarbejder

Samarbejde på tværs af kommunerne
Rekrutteringsservice sikrer, at virksomheder i Ve-
jen Kommune får den arbejdskraft, der er brug 
for. På den måde fastholder vi arbejdspladser i 
området og hjælper med til en fælles vækst. 

Jobcenter Vejen arbejder sammen med jobcen-
trene i omkringliggende kommuner for at give 
virksomhederne den bedste rekruttering. Det be-
tyder, at når du beder om hjælp til at finde din 
næste medarbejder, så kigger vi også på ledige 
fra de øvrige kommuner.

 


