Teknisk guide til Jobevidens
Der er to måder hvorpå du kan teste din kommunens indsats i Jobevidens.dk.
A. Via funktionen ”Prøv test”: Her kan alle medarbejdere og ledere hver især gå ind og teste
kommunens indsats uden at være oprettet. Testresultatet er individuelt, det kan ikke sammenkøres
med andre besvarelser i kommunen og kan ikke publiceres.
B. Via funktionen ”Opret indsats”: Denne funktion skal anvendes, hvis I ønsker at oprette og publicere
kommunens indsats, så andre jobcentre kan se den.
Nedenfor beskrives begge funktioner step by step.

A. Teknisk guide til at teste egen indsats i Jobevidens via ”Prøv test”
STEP 1: Klik på ”Prøv test”. Det kan du gøre uden at være oprettet i Jobevidens

STEP 2: Vælg målgruppe. Du kan fx vælge aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, alle borgere over 30
år, alle målgrupper og tryk fortsæt

STEP 3: Sæt flueben i de to test og tryk fortsæt

STEP 4: Svar på spørgsmålene ved at sætte jeres SVAR i enten ”ja”, ”delvist” eller ”nej””

STEP 5: Print rapport. Vælg udskriv. Vælg ”Gem som PDF” i Destination og Gem.

STEP 6: Send. Åbn fx outlook og vedhæft den fil du netop har gemt jf. step 5. (ikke noget billede)

B. Teknisk guide til at oprette sig i Jobevidens med henblik på at ville publicere sin indsats i
Jobevidens, så andre kommuner kan se den og få indsigt og inspiration i jeres indsats.
NB: Kun én person i kommunen skal oprette indsatsen i Jobevidens.
I Jobevidens har hver kommune sit eget billede og våbenskjold. Se eksempler på hvad andre kommuner har
valgt her: https://jobevidens.dk/
For at blive oprettet i Jobevidens skal I sende til Simon: sil@star.dk:




Billede, som I synes viser noget spændende om Århus (fx har Middelfart valgt et billede af
Lillebæltsbroen). I skal have rettigheder til billedet.
Bemærk I skal indsende en lille og stor version af billedet (se formater nedenfor).
Jeres våbenskjold – bemærk format (transparent + hvid) – se også billeder af byvåben i Jobevidens.

Målene og format skal være følgende:
A) Billeder:
1) Lille (til forsidekort):
670px bred, 335px høj
JPEG

2) Stort (til resumeside):
2340px bred, 800px høj
JPEG

B) Våbenskjold
Højde 60px
SVG ellers PNG med transparens.
Hvid – dvs. ikke i farver.

Når Simon har modtaget billeder og byvåben kan STAR oprette kommunen i Jobevidens.dk, og herefter kan
éen person fra kommunen gå ind og udfylde test og tilføje en beskrivelse af indsatsen i Jobevidens og til
sidst, når I er klar, publicere den i portalen, så den er offentlig til gængelig.

