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Job i staten - statens fælles jobportal

Job-i-staten.dk er statens fælles jobportal, som drives af  Personalestyrelsen. Her skal 
alle statslige institutioner annoncere ledige stillinger1. 

Siden lanceringen i 2004, har job-i-staten.dk udviklet sig til at være dét sted, hvor 
jobsøgende kan få det fulde overblik og på en let og overskuelig måde kan orientere 
sig om de mange job- og karrieremuligheder, der er i staten.

Job-i-staten.dk er statens ansigt udadtil – og en oplagt platform for alle statens insti-
tutioner til samlet at markedsføre staten som arbejdsplads. Her har I som statslig ar-
bejdsplads en enestående mulighed for at nå ud til flest mulige ansøgere og profilere 
jeres arbejdsplads over for en stor gruppe af  potentielt kommende medarbejdere.

Og nu bliver job-i-staten.dk endnu bedre!

Personalestyrelsen har nemlig lanceret et nyt og forbedret job-i-staten.dk, som 
med et friskt, moderne design samt mange nye funktionaliteter giver en række nye 
muligheder og fordele. Både for jer som arbejdsgivere og for de jobsøgende.

1     Jf. cirkulære om personalerekruttering via internet mv. – for mere information se www.perst.dk.
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Det nye job i staten

Det nye job-i-staten.dk er domineret af  lette, friske farver og et genkendeligt, imøde-
kommende design. Designet er med sit lette og moderne udtryk med til at signalere, 
at staten er en attraktiv arbejdsplads med høj faglighed, stærk ansvarlighed og mange 
muligheder.

Det nye logo består af  tre lette penselstrøg, der fungerer som en dynamisk abstrakti-
on over de mange karriereveje og muligheder, det giver at være ansat i staten.  

Præg hverdagen. Form fremtiden

Sloganet: Præg hverdagen. Form fremtiden understøtter logoet ved at rumme 
en bevægelse fremad og en opfordring til at tage aktivt del i arbejdslivet. Sloganet 
afspejler, at et job i staten giver gode muligheder for at have indflydelse på sin egen 
arbejdsdag, sin egen fremtid og karrieremuligheder – og samtidig kan være med til at 
forme fremtidens samfund.
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Nye funktionaliteter

Det nye job-i-staten.dk indeholder en lang række nye, spændende funktionaliteter, 
der gør det nemt for jobsøgende og samtidig giver jer på statens arbejdspladser en 
unik mulighed for at profilere jer og dermed tiltrække de rette ansøgere.  

Med lanceringen af  den nye jobportal følger en ny og mere kampagneorienteret 
markedsføringsstrategi, som giver staten en klar profil og et stærkt brand over for 
kommende medarbejdere.

De nye funktionaliteter i job-i-staten.dk omfatter bl.a.:

• Virksomhedsprofiler, hvor I som statslig arbejdsplads har en unik mulighed for
 at præsentere jeres arbejdsplads og fortælle mere om de opgaver, I løser og hvor-
 dan det er at arbejde netop hos jer. 
• Let adgang til kontaktoplysninger og integration til Google Maps og Rejsepla-
 nen. Det gør det let og hurtigt for jobsøgende at finde frem til jer.
• Billigere annoncering – og bedre fakturering. Med det nye job-i-staten.dk 
 falder prisen for at annoncere på portalen fra 900 kr. til 650 kr. Derudover får I 
 mulighed for bedre og mere udspecificerede fakturaer.
• Kalenderfunktion, hvor I kan offentliggøre arrangementer og andre relevante 
 aktiviteter.
• Integration til Facebook og Linkedin giver de jobsøgende mulighed for at dele 
 stillingsopslag med andre og se, om de i deres netværk allerede har personer med 
 tilknytning til jeres organisation. Dermed når jeres stillingsopslag bredere ud til 
 flere relevante ansøgere.
• Applikation til smartphones gør det muligt for de jobsøgende på en nem og 
 fleksibel måde at søge efter ledige stillinger på Iphone og Android mobiltelefoner.
• Jobagenter og udvidet søgefunktion giver bedre muligheder for jobsøgende
 for at målrette deres søgning. Dermed er I sikre på, at de rette ansøgere ser jeres 
 stillingsopslag.
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Opret virksomhedsprofiler - kun ét klik væk

Vi håber, at I snarest muligt vil klikke jer ind på job-i-staten.dk og oprette en virk-
somhedsprofil. Indtast jeres kontaktoplysninger, tilføj jeres logo og andre relevante 
informationer – og få gavn af  de mange nye muligheder på job-i-staten.dk allerede i 
dag.

Skriv til job-i-staten@perst.dk med henblik på at få oprettet jeres brugernavn og 
password. Herefter kan I logge ind på job-i-staten.dk og oprette jeres profil. Her kan 
I også finde yderligere oplysninger og vejledning til oprettelse af  virksomhedsprofi-
ler.

For yderligere spørgsmål, ris eller ros – kontakt Personalestyrelsen på 
job-i-staten@perst.dk.
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