
Jobformidling med flere 
Anden Aktører samtidigt



Jobformidling med  
borgeren i centrum
Flere Anden Aktører samarbejder og 
konkurrerer samtidigt for jobformidling 
til samme pulje af ledige borgere.



Jobmatch med 
kvalitet

Medarbejdertid
frigøres

Ledighedstiden
reduceres

Flere får 
arbejde



 ”Anzæt bruges hos os med god effekt. Jeg kan kun 
anbefale andre jobcentre at komme i gang.”

Bjarne Bo Larsen 
Jobcenterchef
Jobcenter Brøndby

 “Anzæt er et stærkt supplement til vores jobformidling, 
med det helt rette fokus på at løse jobcenterets 
kerneopgave - at bringe borgere i job.”

Ann-Christina Pilsgaard
Afsnitsleder
Jobcenter Ballerup

 “Man kan tydeligt mærke at teamet bag Anzæt, selv 
kommer fra vores verden. De ved hvad de taler om og  
vi kunne fra en start begynde at drøfte det praktiske  
og metodiske ved jobformidling; på denne nye måde.”

John Benjamin Thiel Parry 
Afdelingsleder 
Jobcenter Tårnby

”Anzæt viste sig at være så let at bruge, at alle Andre 
Aktører plus mine kollegaer kunne gå direkte i gang 
uden længere kurser eller manualer.”

Jonas Scheel Lorenzen 
Socialrådgiver 
Jobcenter Lyngby-Tårbæk

Det siger kunderne



Sådan
Anden Aktør samarbejder med  
Jobcenter imens de konkurrerer  
indbyrdes om at komme med de  
mest attraktive jobs. Hurtigst.

1. Jobcenter visiterer  
borgeren ind i Anzæt

2. Anden Aktører bliver 
notificeret

3. Jobåbninger fremskaffes. 
Overskydende jobs sendes  
ind i Anzæt til jobnominering

4. Anden Aktør sørger for at 
virksomhed og borger mødes

5. Ansættelse etableres

6. Jobcenter og Anden Aktører 
notificeres: Borgeren er nu i job



Joboverskud og 
jobnominering

1. Anden Aktør sender jobåbninger 
og joboverskud ind i Anzæt

2. Anzæt notificerer relevante 
medarbejdere i jobcenter

3. Jobcenter nominerer  
borgere til jobåbningen

4. Anden Aktør screener  
og udvælger borgere

5. Ansættelse aftales

6. Jobcenter og Anden Aktør 
Notificeres: Borgeren er nu i job



Lille risiko 
med et stort 
potentiale
Med blot 2 borgere 
mere i arbejde i år 1*, 
er der break even på 
din business case
* på eksempelvis fleksjobområdet

Plug and Play
Vi kommer med alt hvad du behøver  
for at komme i gang. Beslutter du dig  
i dag, kan I have den første borger i  
arbejde i morgen.



Se Anzæt fungere  
i praksis

Vi kommer ud og viser hvor nemt  
det er at skabe resultater med  

Anzæt i dit jobcenter.

E-BRO ApS
www.anzæt.dk

Book et møde
Skriv til hej@anzæt.dk

eller ring til os på 27202772.
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