
Side 1 af 2 

 

 

Nr. 06          Uge 35                                25. August 2020 

 

SE – Er jobjagten ensomt?  
 

Til alle Senior Erhverv medlemmer 
 

1. Genåbnet 

2. Bestyrelseskonstitueringer 

3. Åbent hus uge 41 

4. For medlemmer – set og læst 

5. Jobvejleder - omtale 

6. SEDK midlertidig fællesbestyrelse – vedtægtsforslag 

7. SEDK kurser/aktiviteter september til oktober 

 

 

1. Genåbnet 

Her efter genåbningen og afholdelse af åbent hus uger 32/33, kommer aktiviteter lokalt og 

landsdækkende og lokalkontorernes virke tilbage i en normaliseret drift. 

Det er vigtigt for det aktive medlemskab, at der er mulighed for at anvende kontoret til 

egen jobsøgning, der afholdes oplæg ol. vedr. jobsituationen lokalt og eks. inviteres per-

soner med viden om fremme af medlemmernes jobsøgning. Også virksomhedsbesøg bør 

være i gang igen, således at SE er i kontakt med de lokale arbejdsmarkedsparter. Dermed 

sikres, at ”svingdøren” medlemmer ind => medlemmer ud fungerer til alles tilfredshed. 

 

2. Bestyrelseskonstitueringer 

Efter at alle årlige generalforsamlinger og bestyrelsesvalg er gennemført, er bestyrelses-

konstitueringer faldet på plads. Info om bestyrelsens (nye) sammensætning sendes til 

landskoordinator – som herefter oplyser STAR om bestyrelsens sammensætning. 

 

3. Åbent hus uge 41 

I uge 41 er der åbent hus uge igen – det afholdes, for at opsamle ledige 50 plussere som 

kan og bør bruge SE´s muligheder for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Husk at 

oplyse landskoordinator om jeres kommende åbent hus arrangement - og at annoncere 

åbent hus dagen og åbningstider på forsiden af jeres internetside. Herefter vil lands-

koordinator sørge for omtale gennem Jobindex. 
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4. For medlemmer – set og læst 

I en avisartikel omtales lancering af et borgerforslag under overskriften ”Forbud mod 

registrering af alder, køn og nationalitet ved jobsøgning via databaser”. Avisartikel: 

https://faa.dk/artikel/aldersdiskrimination-p%C3%A5-arbejdsmarkedet-bo-vil-have-det-

stoppet & Borgerforslag: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05251  

 

5. Jobvejleder - omtale 

SE har gennem lang tid nydt godt af Jobindex´s velvilje at omtale lokale åbent hus 

arrangementer afholdt gennem årene. Derfor omtales her deres projekt Jobvejleder. 

For indhold og især detaljer om ”frivilligt arbejde” vedr. opgaven som jobvejleder – klik 

her: https://www.jobindex.dk/cms/jobvejleder  

Har du / I spørgsmål til væsentlige elementer så som ”frivilligt arbejde” og ”hvad kan du 

ikke hjælpe med”, bør det drøftes som en fællessamtale i lokalnetværket. 

 

6. SEDK midlertidig fællesbestyrelse - vedtægtsforslag 

Den midlertidige fællesbestyrelsen (mfb) har d. 21. august indsendt vedtægtsforslaget for 

Fællesbestyrelsen for Senior Erhverv Danmark. Forslaget ligger nu hos STAR til 

gennemgang og godkendelse - mere herom på ERFA3 møderne i uge 37. 

 

7. SEDK kurser/aktiviteter september til oktober 

SEDK kurser/aktiviteter understøtter dig i at være aktivt medlem = en særdeles god måde 

at komme tilbage til arbejdsmarked på. 

Årets vigtigste kursus for lokalnetværket finder sted i uge 36: det er 2-dages 

Medlemsservice kursus i Svendborg, hvor bl.a. medlemshvervning, -modtagelse og 

aktivering af nye medlemmer står på programmet – tilmeldingsskema er udsendt. 

2-dages Virksomhedsservice er planlagt til uge 38, Kontorvagtsdag afholdes i uge 40, 

workshops for SE portalen (joomla) afholdes i uge 42 og 2-dages Netværksledelse 

gennemføres i uge 43. 

ERFA3 møder afholdes i uge 37 – tilmeldingsmateriale er udsendt. Og åbent hus ugen er i 

uge 41. I uge 44 afholdes SE seminaret. 

Tilmeldingsmaterialer til kurserne er sendt / sendes til det lokale netværkskontor. 

- Alt tilmelding til kurser og aktiviteter foregår via jeres lokale kursusansvarlige / kontor 

(og altid på fast tilmeldingsskema, som sendes til landskoordinator fra kontoret). 

Læs mere om kursusindhold i SE´s kursusbeskrivelse, som haves på det lokale kontor og 

tag gerne en snak om kurserne med den lokale kursusansvarlige. 

 

Venlig hilsen  

Bert van Malkenhorst, 

se-koordinator@mail.dk  

Tlf. 3023 2929 

 


