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Det skal være 
nemt for mig

Det Virtuelle Jobunivers gør det nemt for den enkelte ledige at få adgang til 
effektiv jobsøgning og digitale løsninger på ét samlet sted, der kan udgøre 
et fast udgangspunkt for deres jobrejse.

Jeg vil have 
hjælp her og nu

Det Virtuelle Jobunivers giver den ledige adgang til jobs og hjælp og 
vejledning døgnet rundt vha. digitale assistenter og giver samtidig den ledige 
en platform til jobsøgning og digitale løsninger, som de kan bruge på farten.

Det skal være 
relevant for mig

Det Virtuelle Jobunivers benytter viden om den lediges historik, adfærd, 
behov og kompetencer til at skræddersy et personligt jobunivers med ledige 
jobs og løsninger til jobsøgning, der pushes direkte til den ledige.

Jeg vil have 
indflydelse på 
mit forløb

Det Virtuelle Jobunivers giver den ledige fuldt ejerskab over jobrejsen og -
søgningen, hvor den ledige vælger de digitale løsninger, der er mest relevante 
og bedst hjælper den enkelte til hurtigt at komme i job.

Jeg vil have 
løsninger – ikke 
produkter

Det Virtuelle Jobunivers giver den ledige adgang til en samlet værktøjskasse 
af relevante værktøjer, der kobles i samlede løsninger, som den ledige kan 
udnytte gennem hele jobrejsen til effektivt at komme i job.

Interaktion 
med andre er
et must

Det Virtuelle Jobunivers kobler den ledige direkte med relevante jobs hos en 
potentielle arbejdsgivere og har adgang til løbende sparring og rådgivning 
om deres jobrejse.

Deloitte © 2021

En gevinst for borgerne
Det Virtuelle Jobunivers skal give borgerne en simpel og personaliseret ramme for deres jobsøgning, hvor den enkelte ledige får
let adgang til relevante jobs og andet indhold, og hvor de ledige har en fortsat wow-oplevelse med nye, innovative løsninger.

Det Virtuelle Jobunivers skal 
realisere borgernes forventninger 

til digitale løsninger

Interaktion 
med andre 
er et must

Det skal 
være nemt 
for mig

Jeg vil have 
løsninger –

ikke produkter

Jeg vil have 
hjælp her 
og nu

Jeg vil have 
indflydelse på 

mit forløb

Det skal være 
relevant for 
mig

Jeg vil have
wow-oplevelser
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En ny hovedvej for beskæftigelsesindsatsen
Vision for Det Virtuelle Jobunivers

En fælles platform, som tilpasses til den enkelte kommunes lokale
ønsker til udseende og indhold…

… og som er tilgængelig på tværs af
enheder – både derhjemme og på
farten.

Tænk hvis…

… den ledige fik vist sin samlede
jobrejse ét sted og både kunne se
relevante ledige jobs, sin jobplan
og hjælp til jobsøgning – uanset
om den ledige var på vej til
jobinterview, var hjemme eller
først havde tid, når børnene var
lagt i seng.

… den ledige som udgangspunkt
selv kunne tilrettelægge sin
jobsøgning og vejen mod job
direkte i Det Virtuelle Jobunivers
afhængigt af egne ønsker,
kompetencer og behov.
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Fremtidens jobkonsulent
En digital beskæftigelsesfaglighed

Jobrejse-
assistenten

Tre medarbejderprofiler kunne være…

7

Jobrådgiveren Den personlige
jobkonsulent

Jobrejseassistenten driver med
beslutningsstøtte fra Det
Virtuelle Jobunivers en række
back office-aktiviteter til at
nudge ledige på vejen i job.

Særligt trækker denne på
generelle datakompetencer til
effektivt at monitorere de ledige
og skubbe relevante stillinger og
services direkte til en eller flere
ledige. Hertil trækkes desuden på
et indgående kendskab til
arbejdsmarkedsdata generelt for
proaktivt at kunne håndtere ny
efterspørgsel i arbejdsmarkedet.

Jobrådgiveren er en generel
sparringspartner for ledige i Det
Virtuelle Jobunivers og støtter
den enkelte ledige pba. en
omfattende indsigt i jobs og
muligheder på arbejds-
markedet generelt.

Ledige kan indkalde job-
rådgiveren til korte dialoger om
konkrete jobs og planlægning af
jobrejsen, hvor jobrådgiveren
automatisk får beslutningsstøtte
fra Det Virtuelle Jobunivers for at
kunne give individuel sparring.

Den personlige rådgiver yder fast
støtte til ledige, der har behov
for yderligere støtte og ikke
selvstændigt forventes at have
gavn af Det Virtuelle Jobunivers
til at komme hurtigere i job.

Den personlige rådgiver minder
på mange måder dermed om
den klassiske jobkonsulent, men
får samtidig hjælp af Det
Virtuelle Jobunivers til at kunne
fokusere på en jobrettet indsats,
fx vha. automatiske påmindelser
og intelligent beslutningsstøtte.
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Det Virtuelle Jobunivers
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Tænk hvis den lediges jobrejse var bygget op
omkring én platform – Det Virtuelle Jobunivers –
hvor alt borgeren skal bruge i sin jobsøgning er
samlet med konstant push af ledige jobs, egen
plan for jobsøgning, hjælp til CV, ansøgning,
netværk og jobinterview mv. – og hvor borgere,
der har behov, on-demand kan efterspørge
sparring, hjælp og støtte…

1. En ny indgang
… hvor borgerne på baggrund af data og egne ønsker blev segmenteret, så dem, 
der kan og vil, selv får lov – og dem, der har særligt brug for støtte, får det…

2. Markedspladsen
… hvor de mest innovative services fra private leverandører på markedet kunne 
tilbydes til borgerne i en samlet markedsplads…

3. Skræddersyet indhold
… hvor jobs og indhold, der kan hjælpe borgeren i job, blev skræddersyet pba. den 
lediges adfærd og karakteristika i Det Virtuelle Jobunivers og andre steder digitalt…

4. Fremtidens dialog
… hvor dialogen blev styrket gennem digitale værktøjer, så borgeren kunne få 
sparring på deres præmisser, når de selv efterspurgte det…

5. Styrkede indsatser
… hvor jobsøgningen blev styrket med kobling af fysiske og virtuelle løsninger, 
som gav hurtigere adgang til relevante jobs og sparring…

6. Understøttet jobfaglighed
… hvor medarbejdere fik digital beslutningsstøtte til sparring om ledige job 
og data til at kunne identificere dem, der har behov for yderligere støtte…

7. Viden og effekt
... og hvor løsninger og rammer blev udviklet pba. systematisk brugerfeedback 
og indsamling af data om brugen af services og effekterne heraf.

En samlet vision
for Det Virtuelle 
Jobunivers
7 byggesten i etableringen af 
en digital værktøjskasse til 
borgernes fremtidige jobrejse
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1. En ny indgang
Segmentering af borgere i mødet med beskæftigelsesindsatsen

Tænk hvis…

… ledige med grundlæggende
digitale færdigheder selv kunne
udforme sin jobrejse direkte i
Det Virtuelle Jobunivers.

… den ledige automatisk blev
henvist til et særskilt forløb, hvis
den ledige særligt kan forventes
at have brug for fysiske indsatser,
tæt sparring i hverdagen for at
komme hurtigt i job.

… den lediges egne handlinger
definerede, hvordan deres job-
rejse skulle se ud, og de
automatisk blev gensegmenteret,
såfremt de ikke var aktive i Det
Virtuelle Jobunivers eller svarede
på push-beskeder.

Inspireret af erfaringer fra bl.a. Sverige og Belgien segmenteres de ledige automatisk i en række jobrejer pba. deres
profil, jobmuligheder, mv., hvorefter de løbende monitoreres og gensegmenteres pba. aktivitet.

Ledig borger

Beskrivelse Ledig registrerer sig 
som ledig i Det 

Virtuelle Jobunivers 
vha. MitID

Ledig får automatisk 
introduktionspakke 

til Det Virtuelle 
Jobunivers

Ledig har første 
intromøde med en 
jobrådgiver fysisk.

Ledig segmenteres 
pba. støttebehov 
og præferencer til 

jobrejse

Interaktionsspor 
igangsættes og job-
rejsen opstartes af 

den ledige

Ledig tilknyttes 
personlig 

jobkonsulent ved 
manglende aktivitet

Eksempel på overordnet flow for segmentering af ledige

Ledige segmenteres automatisk i Det Virtuelle Jobunivers
baseret på handlinger og adfærd både ved indgangen til Det
Virtuelle Jobunivers og undervejs på deres jobrejse. Dette kan fx
være, hvis den ledige ikke får booket en onboarding-dialog
efter flere opkald fra jobcenteret.
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2. Markedspladsen
En ny virtuel jobselvbetjening

Tænk hvis…

… den ledige selv kunne vælge
mellem jobbørser fra tre
forskellige private aktører, som
kommunen har indgået aftaler
med, pba. hvor borgeren selv
forventer at have størst effekt

… en ledig, der søgte job i service-
sektoren kunne gå ind på
Markedspladsen og finde lærings-
forløbet ‘Sådan finder jeg et job i
servicesektoren’ med korte
videoer og andet læringsmateriale
om de vigtigste kompetencer i
branchen.

… den ledige dagen før en job-
samtale let kunne finde relevante
træningsvideoer om, hvordan de
kunne forberede sig på samtalen. Markedspladsen samler med udgangspunkt i en markedsstrategisk tilgang jobsøgning, opkvalificeringsindsatser

og læring samt andre services på ét sted, hvor den ledige selv kan vælge, hvilke løsninger og indholdselementer de
vil gøre brug af.
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3. Skræddersyet indhold
Customisering med udgangspunkt i den lediges adfærd

Tænk hvis…

… ledige med særlig interesse for
et job i servicesektoren
automatisk blev gjort
opmærksom på jobs, der var
relevante for dem pba. deres
erfaringsniveau – og samtidig
proaktivt fik pushet kompetence-
udviklingsforløb i servicefaget.

… den enkelte ledige nemt kunne
gå ind og tilkendegive en interesse
i at finde job i transportsektoren
og med det samme blive
præsenteret for et personlig
anbefalinger til relevante
stillinger og læringsforløb, der er
relevante for dem.

Afhængigt af behov og præferencer gives
automatisk en personaliseret visning, hvor nogle
har direkte adgang til en lang række services og
informationer direkte fra deres side…

… mens andre har mere afgrænsede visninger, der
kun omfatter de elementer, der er relevante på
deres jobrejse.

Adfærd i Det Virtuelle Jobunivers og 
på sociale medier anvendes til at 
finde relevante jobs til den ledige.

Præferencer for læring og nye 
kompetencer fremhæves for den 
ledige individuelt.

Behov og ønsker for fremhævede 
elementer kan skræddersyes af den 
ledige i Det Virtuelle Jobunivers.
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4. Fremtidens dialog
Styrket dialog med virtuelle værktøjer

Tænk hvis…

… ledige hvor og når det passede
dem kunne gå direkte ind på Det
Virtuelle Jobunivers og stille
spørgsmål til en chatbot om
regler for offentlige ydelser og
aktivitetskrav.

… hvis aftaler i fællesskab blev
dokumenteret direkte i
beskæftigelsesplanen i et
konkret og jobrettet format, så
den ledige undervejs kan følge
med i, hvad der bliver aftalt.

… hvis ledige i en dialog med en
jobrådgiver kunne få vist alle
relevante jobs i restaurations-
branchen i en radius af 50 km
direkte på et kort i en samtale,
der blev drevet og understøttes af
data og quecards til jobrådgiveren.

… mens chatbots hjælper
med at besvare spørgsmål
og booke tider til sparring…

Digitale værktøjer bruges
direkte i dialogen om
jobs med jobrådgivere...

… og der i dialogen mellem jobrådgivere og
ledige kan samarbejdes om aftaler og
aktiviteter i den lediges beskæftigelsesplan.
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5. Styrkede indsatser
Bedre indsatser med brug af teknologien

Tænk hvis…

… den ledige gennem micro-
learning kontinuert blev trænet og
hjulpet i sin jobsøgning gennem
små, korte daglige 12 minutters
videoer eller øvelser

… den ledige kunne indgå i
sammenhængende kompetence-
forløb, hvor de forud for hver
klasseundervisning skulle udføre
en række digitale opgaver – og
hvor drøftelser fra både klasse-
undervisningen og digitale øvelser
blev ført direkte ind i den lediges
Virtuelle Jobunivers.

… den ledige forud for en
jobsamtale kunne træne
jobsamtalen med en simuleret
arbejdsgiver

Den ledige kan følge skræddersyet forløb eller deltage i
eksisterende forløb udviklet af kommunen, bestående af
både microlearning og blended learning…

… og bruge en lang række innovative
løsninger i deres forberedelse til
kommende samtaler.
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6. Understøttet jobfaglighed
Intelligent understøttelse af medarbejdernes faglighed

Tænk hvis…

…sagsbehandleren i dialogen med
den ledige automatisk kunne få
konkrete forslag til relevante
indsatser og opmærksomheds-
punkter baseret på data om den
ledige.

… en kunstig intelligens kunne
identificere konkrete dialog- og
opfølgningspunkter hos en ledig
og sende dem direkte til en
relevant medarbejder.

… medarbejderen under samtaler
med ledige fik samlet alle
oplysninger i én visning, så der
ikke var behov for at veksle
mellem en lang række faner fra
forskellige systemer.

I Det Virtuelle Jobunivers kan medarbejderne let få et overblik over nye funktionaliteter og behov hos de ledige – og
få notifikationer om ledige, hvor der er behov for en mere aktiv indsats. Dertil kan medarbejderne også direkte være
med til at rådgive den ledige ift. deres jobrejse.
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7. Viden og effekt
Forsøg, data og feedback som kilde til fortsat udvikling

Tænk hvis…

… feedback fra de ledige fremgik
af alle indsatser, tilbud og
løsninger på markedspladsen, så
nye ledige let kunne finde de
indsatser, som andre særligt har
været glade for

… der automatisk blev opsamlet
viden om, hvilke løsninger og
indsatserne, der havde den største
effekt på de lediges vej til job, så
kommunerne i realtid kunne
pushe særligt effektfulde
indsatser direkte til de ledige,
mens ikke-effektfulde indsatser
effektivt kunne fjernes.

I Det Virtuelle Job-
univers samles en lang
række datakilder for
automatisk at koble
viden om brugen og
effekten af samt
tilfredsheden med
enkelte services for
konstant at udvikle
indholdet og prioritere
de services, som har
størst effekt på de
lediges jobrejse.
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En række kritiske valg er afgørende for den fulde vision for Det Virtuelle Jobunivers
En række kritiske valg er afgørende for etableringen af den fulde vision for Det Virtuelle Jobunivers og vil have betydning for i
hvilken hastighed, Det Virtuelle Jobunivers kan udrulles – og i hvilket omfang den fulde vision kan udrulles.

Forholdet mellem lokale, statslige og fælleskommunale løsninger
Hvad og hvor meget skal etableres på hhv. lokalt, statsligt og fælleskommunalt?

Brug af data om borgernes historik og adfærd
I hvilken grad og hvordan kan borgernes data tages i brug?

Digitale kompetencer hos borgere, medarbejdere og ledere
Hvilke krav er der til kompetencerne hos de involverede, og hvordan understøttes de?

Gentænkt lovgivning – med afsæt i digitale løsninger og tillid til borgerne
Hvilke krav stiller realiseringen af Det Virtuelle Jobunivers til lovgivningen?

Samspil mellem digitale og fysiske ydelser
Hvad skal baseres digitalt, hvad skal fortsat være fysisk, og hvordan skal forholdet mellem fysisk og 

digitalt adskille sig mellem borgertyper?

Rådighed - ret og pligt
Hvordan sikres tilstrækkelig rådighedsafprøvning, og hvilke rettigheder og pligter har borgerne?
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Byggestenene er allerede udviklet
De enkelte elementer af Det Virtuelle Jobunivers er udviklet, afprøvet og idriftsat allerede i dag – næste skridt er at få dem
koblet og integreret i ét samlet Virtuelt Jobunivers omkring den lediges jobrejse.

Det Virtuelle Jobunivers

Løsninger og indhold fra 
danske kommuner og 
private leverandører

Tidslinje, dage:
Mandag efter 

tilmelding
+7 +7 +7 +7

Spørgeskema

Checkliste: Tema 1

Klikker

Klikker ikke

Påmindelse

Klikker

Klikker ikke

Påmindelse 2

Klikker

Klikker ikke

Klikker

Klikker ikke

Påmindelse

Klikker

Klikker ikke

Klikker

Checkliste: Tema 2

Klikker

Klikker ikke

Påmindelse

Klikker

Klikker ikke

Klikker

Checkliste: Tema 3

Påmindelse 2 Påmindelse 2

Flere 
temaer

Angivelse af interesse

Basis flow

Klikker ikke

Påmindelse

Klikker

Klikker

Klikker ikke

Angivelse af interesse variant y

Nye breve

Angivelse af interesse variant x

Nye breve

Angivelse af interesse variant z

Nye breve

Klikker ikke Klikker ikkeA/B test
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