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Äntwert vum Minister fir Aarbecht a Beschäftegung a fir Sozial- a Solidarwirtschaft Georges Engel 
op d’parlamentaresch Fro n°6439 vun den honorablen Deputéierte Fred Keup a Jeff Engelen 

 

Ad. 1 

Eng oppe Platz déi e Patron der ADEM mellt, ass normalerweis bannent den éischte 24 Stonnen an eisem 
System enkodéiert an de Patron kritt och dann eng E-Mail an deem hien dat matgedeelt kritt, mat der 
Nummer vun senger Offer an de Coordonnéeë vu sengem direkte Beroder aus dem Service Employeurs. 
Opgrond vun der massiver Hausse vun de Posten op 13.253 oppe Platzen am Mee 2022, wat eng Hausse 
vu 50% op 1 Joer bedeit, kann et virkommen dass mir den Zäitraum vun de 24 Stonne liicht 
iwwerschreiden. 

Den nächste Schrëtt fir de Patron ass, dass d’ADEM Kandidaten ënnert den disponibelen 
Aarbechtssichenden op d’Offer “assignéiert”, also un de Patron schéckt. Dëst ass nëmme méiglech wann 
och Kandidaten do sinn, déi beschtméiglechst op d’Critèrë vun der Offer passen. Wéinst der aktueller 
Inadequatioun tëschent Offer an Demande um Aarbechtsmarché, ginn et 29% vun de rezenten Offeren 
(01.2021-04.2022) fir déi d’ADEM kee Kandidat konnt assignéieren. Fir déi aner Offere gouf fir 25% schonn 
um Dag vun der Entrée selwer (Dag 0) den 1. Kandidat assignéiert. Fir weider 26% vun den Offere gouf di 
1. Assignatioun um Dag 1 gemaach. Insgesamt kréien 80% vun den Offeren (fir déi eng Assignatioun ka 
gemaach ginn) innerhalb vun der 1. Woch hier Assignatioun, an insgesamt 87% innerhalb vun den éischten 
2 Wochen. Fir eng Rei Offeren dauert et méi laang fir déi 1. Assignatioun well net ëmmer e passende 
Kandidat do ass. Den Delai moyen (tëschent der Entrée vun der Offer an der 1. Assignatioun) ass 8 
Wochendeeg. D’Mediane ass allerdéngs nëmmen 1 Wochendag. 

Doriwwer eraus besteet d’Méiglechkeet fir en Employeur, d’Offer déi hien der ADEM mellt als “public” ze 
mellen. Dës bedeit dass Aarbechtssichender direkt kënnen op d’Offer postuléieren, ouni dass si vun 
engem Conseiller vun der ADEM mussen assignéiert ginn. Ausserdeem sinn dës Offeren no 7 Deeg 
automatesch visibel fir jiddereen iwwert den EURES Portail, och fir Leit déi net als aarbechtssichend bei 
der ADEM ageschriwwe sinn. Esou kann en Employeur nach méi Kandidaturen (an dat och méi séier) op 
seng Poste kréien. 

 

Ad. 2 

Den Encodage vun den oppene Platzen an eisem System ass onofhängeg vum Beräich. Et ass awer richteg, 
dass bei Posten aus dem Finanz-, Informatik- oder och Industrie-Beräich, déi méi spezifesch 
Profilbeschreiwungen hunn, den eenzelen Encodage e bësse méi laang brauch, mee och dës Offere sinn 
an der Reegel bannent de 24 Stonnen enkodéiert. 
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Beim Delai vun den Assignatioune ginn et natierlech sektoriell Ënnerscheeder, well et a verschiddene 
Beräicher méi komplizéiert ass e passende Kandidat ze fannen ewéi an aneren. Méi kuerz Delaien ginn et 
am Horesca, am Transport an am Commerce, wou d’Moyenne bei 3 bis 5 Deeg läit. Bei Santé- an 
Informatik-Beruffer läit d’Moyenne bei 14 bis 16 Deeg. 

 

Domaine professionnel (ROME) Offres déclarées entre 01/2021 et 
04/2022 

Délai moyen entre l’entrée de la 
déclaration du poste et la 1ère 
assignation (jours calendriers) 

J - Santé 1376 13.7 

H - Industrie 2209 11.7 

I - Installation et Maintenance 2125 10.5 

L - Spectacle 76 8.8 

M - Support à l'entreprise 
 

(M18 - Systèmes d'information et de 
télécommunication) 

15467 

(4242) 

9.5 

(16.6) 

B - Arts et Façonnage d'ouvrages d'art 60 8.0 

K - Services à la personne et à la collectivité 5213 7.7 

A - Agriculture et Pêche, Espaces naturels et 
Espaces verts, Soins aux animaux 

722 6.9 

F - Construction, Bâtiment et Travaux publics 4966 7.2 

C - Banque, Assurance, Immobilier 4092 7.2 

E - Communication, Média et Multimédia 596 5.3 

D - Commerce, Vente et Grande distribution 2771 4.8 

N - Transport et Logistique 1821 3.7 

G - Hôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs 
et Animation 

4500 3.2 

 

 

Ad. 3 

Et sinn aktuell 154 “Placeuren” (Conseillers demandeurs) agestallt. An équivalents temps plein (ETP) sinn 
et der 140. Dës Conseilleren hunn insgesamt 20.684 oppen Dossieren vun Aarbechtssichenden déi aktiv 
suivéiert ginn *. Dat mécht am Duerchschnëtt 148 Dossieren pro Conseiller ETP.  

* Dorënner si +/- 13.600 Residenten déi disponibel sinn (dat heescht net an enger 
Aarbechtsmesure/Formatioun an net am Krankeschäin/Congé de maternité), +/- 2.600 net-Residenten 
déi disponibel sinn, a +/- 4.400 Aarbechtssichender déi an enger Mesure/Formatioun si mee awer nach 
weider vun hirem Conseiller suivéiert an assignéiert ginn. 
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       Luxembourg, le 20 juillet 2022 

 
 

 

 (s.) Georges ENGEL 
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie 

sociale et solidaire 
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