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Nr. 01          Uge 04                              23. Januar 2020 

 

SE – en god begyndelse 
 
Til alle Senior Erhverv medlemmer 
 
1. Virksomhedsbesøg 

2. Aktiviteter-arrangementer lokalt 

3. Valg til SE-DK Fællesbestyrelsen - OPFORDRING 

4. SE-DK landsdækkende udvalg 

5. Bisnode Markedsdata 

6. SE-DK kurser/aktiviteter februar - marts 

 

 

1. Virksomhedsbesøg 

Arbejdsmarked kører stille og roligt videre – jobs slås op på Jobnet og/eller Jobindex (se 

det antal nye stillinger på begge websites) og lignende jobportaler, SE får tilbud jobs til 

formidling til medlemmerne og flere medlemmer får direkte henvendelser fra arbejdsgivere 

via CV kataloget. Det er arbejdsgiverne SE bør besøge og høre om deres jobåbninger. Det 

viser samtidigt at 50 plussere gerne vil og kan. Har I allerede planlagt jeres kommende 

virksomhedsbesøg? 
 

2. Aktiviteter-arrangementer lokalt 

Som medlem bliver dit lokale SE netværk stærkere ved, at du engagerer dig, kommer med 

forslag til og gerne går i gang med at arrangere aktiviteter. Dit aktivitetsniveau smitter af 

på egen jobsøgning og på engagementet hos de andre medlemmer. Har du gode ideer til 

jobsøgning, metoder eller andet i fællesskab – så får dem realiseret! 
 

3. Valg til SE-DK Fællesbestyrelsen - OPFORDRING 

I henhold til brev fra STAR d. 6. januar 2020 vil der blive etableret en (midlertidig) 

Fællesbestyrelse. Fællesbestyrelsen skal fra 1. januar 2021 administrere fælles forhold, 

herunder fællesmidlerne til Fælleskontoen, landsdækkende koordinering mv. og ansættelse 

af landskoordinator. 
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Etablering af Fællesbestyrelsen gennem valg af kandidater vil ske på de 3 ERFA1 møder 

som afholdes i marts måned. 

Flere informationer vedr. bestyrelsesetableringen, inkl. opgaver for den valgte Fælles-

bestyrelse og valgprocedure ved ERFA1 møderne fremgår af STAR brevet udsendt til 

lokalnetværket og videresendt til medlemmerne. Brevet ligger også i SE-DK Filbibliotek, 

som tilgås via dit personlige medlemslogin (mappesti: STAR mm => Info). 

Alle A-medlemmer i et SE lokalnetværk kan opstille som kandidat til valg som medlem af 

Fællesbestyrelsen. Send oplysning om, at du vil stille op til landskoordinator samt skriv en 

par linjer om dit nutidige virke i det lokale seniornetværk, og evt. i et SE-DK udvalg, og 

medsendt et CV. Sidste frist for at tilkendegive dit ønske om at stille op til Fælles-

bestyrelsen, er d. 29. januar. Informationerne om kandidaterne bliver samlet i SE-DK 

Filbiblioteket – mappesti: Valg Faellesbestyrelsen. 

Har du spørgsmål til brevets indhold, valget, deltagelse i ERFA1 mødet eller andet, er det 

aftalt med STAR, at du kan rette henvendelse til landskoordinator. 
 

4. SE-DK landsdækkende udvalg (IT, Kursus og PR) 

Ultimo januar/primo februar sammensættes fagudvalgene for kurser, IT og PR/markeds-

føring i SE-DK. Har du interesse og kompetencer, som kan bruges i ét af udvalgene, hører 

UTUN udvalget hhv. landskoordinator gerne fra dig. Send mail med kort indhold om dit 

virke i SE lokalnetværket, hvilket SE-DK udvalg du ønsker at søge optagelse i og vedhæft 

dit CV. 
   

5. Bisnode Markedsdata 

Fra tirsdag d. 14 januar benyttes ny adgangskode til fællesadgangen på 

https://www.bisnode.dk/login (og klik derfra videre til ”Bisnode Navne & Numre og 

Erhverv”) eller på http://erhverv.nnmarkedsdata.dk - informationen herom er sendt i 

særskilt mail til kontoret. 
 

6. SE-DK kurser/aktiviteter februar - marts 

Kursus- og aktivitetskalender og tilmeldingsoversigt for første halvår tilgår lokalnetværkene 

medio januar. 

SE-DK kurser/aktiviteter understøtter dig i at være aktivt medlem = en særdeles god måde 

at komme tilbage til arbejdsmarked på. 

I uge 6 bliver der afholdt Intro kurser og i uge 8 er der planlagt 2-dages Virksomheds-

service kursus i Svendborg. 

Marts byder på kurser i Pressekontakt (uge 10 og som forløber til åbent hus arrangementer 

i uge 17), Intro kurser (uge 12) og 2-dages Medlemsservice kursus i Svendborg (uge 13). 

Derudover afholdes ERFA1 møder i uge 11. 

Kursustilmeldingsmaterialer til kurserne er sendt / sendes til det lokale netværkskontor. 
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- Alt tilmelding til kurserne foregår via jeres lokale kursusansvarlige / kontor (og altid på 

fast tilmeldingsskema, som sendes til landskoordinator). 

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 

 


