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Nyt fra

Virksomhedsgruppen

Aktiviteter

Akut hjælp FRA Virksomhedsgruppen

Senior Erhverv Sønderjylland
Åbner nyt kontor i Sønderborg
Tirsdag den 21. august

Business Corner
Stenager 2, lokale 2.2
6400 Sønderborg
Åben hverdage kl. 9.00 – 12.00
Kontaktoplysninger:
Tlf: 88 44 13 47
Mail: kontorvagten-4@senior50.dk

Åbent hus Sønderborg
Åbent hus i vore nye lokaler
Onsdag den. 10. oktober
Kl. 9.30 – 13.30
Vi er vært ved en bid brød, kaffe
og the. Steen Kræmer, kendt fra
Bogen ” Hit med jobbet” kommer
kl. 10.30-12.30.
Kom og få et godt tip

Er dit CV opdateret?

TIL ALLE SES MEDLEMMER

CV Café

I denne uge har vi fundet mere end 50
fuldtidsstillinger, et ikke nærmer antal deltid
og mange virksomheder vil have 50+ere

Nørreport 10, Aabenraa

Virksomhedsgruppen har besøgt
virksomheder og præsenteret Senior
Erhverv Sønderjyllands unikke MINI CVdatabase.
Til jer der ikke har lagt CV og MINI CV ind,
skynd jer for de næste 3 uger vil vi besøge
mange flere virksomheder.
Flere steder fandt virksomheden deres
kommende medarbejder, det er succes for
de medlemmer der har lagt deres MINI CV
ind i databasen, TILLYKKE TIL DEM
Virksomhedsgruppens arbejde er springbræt
til et job. F.eks. er et ikke jobsøgende
medlem blevet opfordret til en stilling.
Det er en kanon mulighed for jobsøgende
medlemmer at deltage i
Virksomhedsgruppens arbejde.
Kontakt kontoret hvis I skal have hjælp.
OBS. HUSK AT OPDATERE JERES MINI-CV
Virksomhedsgruppen, 16. august 2018.

Er du korrekt registreret?
Medlemstyper
A1 medlem:
Optages jobsøgende ledige 50+,
kontanthjælpsmodtagere og fritstillede,
som er tilmeldt Jobcentret med
rådighedspligt.

Emne:

At skrive ansøgning og
CV ud fra et job opslag

Underviser er Jørgen Rahbæk Andreasen
fra Dit Talerum. Jørgen arbejder nu på 5 år
med undervisning og rådgivning af ledige
seniorer i at komme tilbage på
arbejdsmarkedet. Han kommer med en solid
baggrund i det danske erhvervsliv, hvor han
primært har arbejdet med salg og ledelse,
og senest inden han blev selvstændig
arbejdede han meget med ledige og
kompetencegivende uddannelser samt
tilrettelæggelse af udvikling af
medarbejderes kompetencer i virksomheder.
Jørgen er selv senior og har prøvet på egen
krop, hvad det vil sige at blive opsagt som
50+ og komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Han er ikke teoretiker men arbejder meget
ud fra praktiske eksempler. Du kan læse
mere på hans hjemmeside:
www.dittalerum.dk
Vi glæder os til at se dig som deltager
Sidste tilmelding den 24. 8

A2 medlem:
Optages jobsøgende erhvervsaktive 50+,
ledige uden offentlig forsørgelse, fleksible
efterlønner (60+), førtids- og
folkepensionister, jobsøgende uden
rådighedspligt.

B medlem:
Optages erhvervsaktive (49+),
medlemmer som har fået job, samt
seniorer, der gerne vil yde en indsats for
netværket mm.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte vor kontorvagt som kan træffes:
Mandag - fredag kl.9:00 til 13:00

Aabenraa
Bent T.S. fik jobbet alene på
baggrund af sit C.V. i databasen

Tirsdag, d. 28. august, kl. 18:00

tlf. 88 93 60 02

Sønderborg tlf. 88 44 13 47

Netværksmøde med kaffe
Så holder vi igen vores
onsdags/netværksmøde på kontoret
Nørreport 10 i Aabenraa
d. 29-08 kl.9.30 - til kl.12.00

HUSK tilmelding til kontorvagten

