
Tilmeld dig digital jobmesse
Klik her: 
https://hhturentiljobbet.onlinecareerevents.com/da/events

For at tilmelde dig, 

skal du klikke på 

‘tilmeld’ knappen

Husk at opdatere din 

browser. 

Kun Safari, Google 

Chrome, Mozilla Firefox 

eller Microsoft Edge 

kan benyttes

https://hhturentiljobbet.onlinecareerevents.com/da/events


Tilmeld dig digital jobmesse
Udfyld din profil

Jo mere du udfylder på din profil, jo 

bedre mulighed er der for et godt 

match, imellem dig og 

virksomhederne. Det eneste som er 

obligatorisk at udfylde, er dit navn og 

din e-mail.

Det er valgfrit, men du kan uploade 

dit CV til din profil. Det vil kun være 

synligt for virksomheder og ikke for 

andre besøgende på messen.



Digital jobmesse
- sådan gør du på dagen

Klik på fanen ‘Virksomheder’ for 

at få et overblik over alle 

virksomheder, eller vælg ‘jobs’ 

for at se en oversigt over alle 

jobs på tværs af virksomhederne 

Log ind på messen, 

med den e-mail og 

det password du 

oprettede ved 

tilmeldingen.

Sortér i oversigten 

ud fra fx flest jobs, 

aktive chats mv.

Den øverste stand er 

en informationsstand, 

og her kan du via chat 

få hjælp i løbet af 

messedagen.

Klik på en 

virksomhed for at 

læse mere og evt. 

starte en dialog



Digital jobmesse
- besøg en virksomhed

Klik på fanen ‘Virksomheder’ 

for at få et overblik over alle 

virksomheder, eller vælg ‘jobs’ 

for at se en oversigt over alle 

jobs på tværs af 

virksomhederne 

Når du har klikket på 

en virksomheds 

profil, får du i toppen 

et overblik over hvad 

du finder på deres 

stand

Lær 

virksomheden 

at kende

Book en uformel 

videosamtale på 

dagen med 

virksomheden

Chat med 

virksomheden, om 

et specifikt emne’ 

Læs 

jobopslag

Her kan du se dine 

video bookinger på 

messen.



Digital jobmesse
- få overblik over ledige job

Klik på fanen ‘jobs’ for 

at se en oversigt over 

alle jobs på tværs af 

virksomhederne 

Klik på et job for at 

læse mere

Sæt eventuelt filtre 

på, for at kvalificere 

resultaterne ift dine 

jobønsker



Digital jobmesse
- chat med en virksomhed

Du og virksomheden 

kan vælge at starte 

en direkte video 

samtale, ud fra jeres 

chat.

Du skal vælge et ‘emne’ inden 

du starter en ny chat med 

virksomheden



Digital jobmesse
- Tips & tricks

Virtuelle begivenheder er en unik mulighed for dig, til at oprette forbindelse til 
virksomheder – og det derfor en god idé at være så parat som muligt! 

Her er nogle tips og tricks:

Før messen:

✓Udfyld din profil så meget som muligt, for at vise dig som en interessant ansøger. På den 
måde er du sikker på at matchningen virker mest hensigtsmæssigt.  Virksomhederne kan 
kontakte ansøgere på messen, hvis profiler de finder interessante. 

✓Besøg messen og virksomhedernes stande et par dage før messen er ‘live’, og undersøg 
deres muligheder for jobs, for at sikre at du er forberedt. Det vil gøre selve messedagen 
mere relevant og effektiv.

✓Anmod virksomheder om videosamtaler i god tid før messedagen. Hvis din anmodning 
bliver afvist, så tab ikke modet men anmod om en ny tid. (som besøgende kan du lave en 
anmodning på samme tid som en anden besøgende, men virksomheden kan kun godkende én)

✓Øv dig på en kort fortælling om hvem du er. Fortæl hvad du kan. Fortæl lidt om dig selv 
og dine interesser. Husk samtidig at være nysgerrig på virksomheden: Spørg hvilke 
opgaver de har, hvad der er vigtigt for dem lige nu. Vær interesseret i virksomheden –
det skaber en god bund for en konstruktiv dialog. 

Under og efter messen:

✓Kontakt virksomhederne for at komme i dialog, ligesom hvis du var på en fysisk messe

✓Brug ikke den sparsomme tid på selve messen, til at skrive din ansøgning til en 
virksomhed, men hav fokus på samtaler og få interessante input fra virksomhederne. 
Notér i stedet de jobs du finder interessante og find dem igen i dagene efter messen, på 
portalen.



✓ Du kan deltage på messen fra alle dine enheder

✓ Når du har anmodet en virksomhed om et videomøde 
(og virksomheden har godkendt bookingen), så foregår 
mødet via Zoom direkte inde på portalen. BEMÆRK 
Hvis du deltager via mobil/tablet skal Zoom appen 
installeres. Hvis du deltager via en pc behøver du ikke 
downloade noget ekstra software.

✓ Du har adgang til messens indhold både før og efter 
messen, og hvor du bl.a. kan booke samtaler med 
virksomhederne. Virksomhederne er dog kun ‘online’ og 
aktive på chat og video på messedagen.

Digital jobmesse

Tilgængelig på alle dine enheder


