
Står du på spring for at få et arbejde og
tjene dine egne penge? Og er du
fleksibel i forhold til de opgaver, du
bliver stillet overfor på
arbejdsmarkedet?

De krav, der stilles til kompetencer for
at kunne varetage et hotjob, er krav,
som de fleste kan opfylde.

Hotjob er stillinger, hvor
virksomhederne ikke stiller krav om
uddannelse og erfaring - med andre
ord et job, som kan varetages med et
minimum af oplæring.

Du skal blot være motiveret for at
komme i arbejde og være åben for de
muligheder, du får præsenteret.

ARBEJDSOMRÅDER

Et hotjob afgrænses ikke til bestemte 
arbejdsområder, men kan være alle 
former for ufaglært arbejde på alle 
tider af døgnet. 

Der kan være tale om alt fra kortere
vikariater til faste stillinger og det
ugentlige timetal kan variere fra ganske
få timer til fuldtidsstillinger

KRAVENE

Du skal som udgangspunkt være 
interesseret i at tage de jobs, som 
du bliver tilbudt uanset arbejdets 
indhold
Du skal være kontaktbar og svare på 
telefon og/eller NemSMS inden for 
24 timer. Indkod telefonnumrene på 
de ansvarlige for emnebanken og 
tilmeld dig NemSMS 
Du skal være i fin fysisk form, da der 
kan forekomme fysisk hårdt arbejde
Du forstår og taler dansk eller 
alternativt engelsk 

HOTJOB STILLINGSBETEGNELSER

Et hotjob kan eksempelvis være
som opvasker i et storkøkken,
som fabriksarbejder i en
industrielvirksomhed eller som
bud inden for take-away.

Mulighederne kan være mange,
men ens for alle er at der er et
minimum i forhold til krav.

Opvasker
Serveringsmedarbejder
Produktionsmedarbejder på 
fabrik
Medarbejder på pakkeri
Fiskeindustriarbejder
Bud
Omdeler
Flyttemand
Call centermedarbejder
Kundeservicemedarbejder
Pedelmedhjælper 

FOR JOBKONSULENTER

Ved tilmelding af kandidat til 
emnebanken stilles følgende krav:

Det skal oplyses om der er 
begrænsninger ift. til geografi 
og arbejdstid 
(dag/nat/weekend)
Det skal oplyses hvor mange 
timer, kandidaten ønsker 
(minimum og maksimum antal 
timer)
Du skal oplyses om kandidaten 
har kørekort eller er afhængig af 
offentlig transport

 
Information sendes til ansvarlige 
for emnebanken.

Persongruppe: ØF-JVS-CVJ-
Emnebank-Hotjob 

KONTAKT
Ønsker du at blive optaget med
det samme, kan du kontakte:

Anders Skovfoged
51 57 66 64        sanny@aarhus.dk

Henriette Sonne
23 38 07 50     henson@aarhus.dk
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