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1. Resultater 2019 - samlet 

Resultater for 2019, inkl. opgørelse over kursusdage, har været drøftet med STAR og ser 

ud som følgende - STAR har udtrykt anerkendelse for årets samlede resultater: 

Antal A-medlemmer ved årets udgang  1.961 

Antal A-medlemmer i arbejde      796 

Antal nye A-medlemmer   1.233 

Antal A-medlemmer gennemstrømmet over 4 kvartaler 1.932 

Antal aktive medlemmer   1.665 

Antal virksomhedsbesøg   6.300 

Antal afholdte kursusdage (SE-DK)      824 

I forhold til 2018 (865) fik SE netværkene dog færre medlemmer i arbejde i 2019. 
 

2. Ansøgninger 2020 

Alle SE netværk har fået afleveret ansøgning for 2020 årsprojektet. Flere seniornetværk fik 

deres tilsagn allerede i december 2019. De øvrige ansøgninger er behandlet eller blev 

næsten færdigt behandlet i januar 2020. Tilsagn om 2020 projektet bør derfor være tilgået 

alle. 
 

3. Antal miniprofiler – status lige nu 
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Det er via miniprofilerne arbejdsgiveren får adgang til din cv-data. Det er en slags åbning 

og visitkort – kaldt det en mini-ansøgning – for hvilket job (eller jobs når du laver mere 

end 1 miniprofil) du søger. Så er arbejdsgiver klar over dit jobønske / dine jobønsker! 

Der er i alt 1.783 miniprofiler i SE´s CV katalog (31/1) – og der er i alt 1.961 medlemmer 

(1/1). Dvs. at der er under 1 miniprofil pr. A-medlem. Hvordan skal virksomheder dog få 

øje på dig som deres kommende arbejdskraft? Og hvorfor gøres det ved virksomheds-

besøgene svært at sælge dine kompetencer; besøg som dit lokalnetværket udfører 

løbende. At have det rigtige antal miniprofiler må være en del af din jobsøgningsstrategi! 
 

4. Valg til SE-DK Fællesbestyrelsen - bla. Fristudsættelse og Valgprocedure 

For at give mulighed for, at flere kandidater kan melde sig til valg af Fællesbestyrelsen, er 

det aftalt med STAR, at fristen for at tilkendegive dit ønske om at stille op til Fælles-

bestyrelsen, er udsat til d. 10. februar kl. 16.00. Det gælder både kandidater til valg via 

de 3 SE regioner hhv. SE-DK udvalgene (IT, kursus og PR). 

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

som afholdes i marts måned – læs mere herom i Netværksnyt n. 01-2020. 

Det kan oplyses, at der ifølge STAR ikke ydes vederlag hhv. honorar for deltagelse i 

Fællesbestyrelsen og dens møder. Rejsegodtgørelse ydes efter normal SE laveste takst, 

dvs. i 2020 maks. kr. 1,96 pr. kilometer ved bilkørsel hhv. tog/busrejse med standardbillet. 

Der er normal forplejning ved mødedeltagelse, også efter SE standard (maks. kr. 100-125 

for et normalt møde). 

Valgproceduren kort fortalt er: 

Kandidater melder deres kandidatur senest d. 07/02 til landskoordinator (inkl. en par linjer 

om SE virke og vedhæfte CV), valg via regionerne foregår på ERFA1 møder i uge 11, 2 

personer i hvert af de 3 SE regioner vælges, det er lokalnetværkene som stemmer om 

kandidaterne og hvert lokalnetværk har én stemme. 

SE-DK fagudvalg IT, kursus og PR vælger hver én kandidat til Fællesbestyrelsen. SE-DK 

fagudvalgene afholder valg ved førstkommende udvalgsmøde. 

Det er landskoordinator som sikrer, at info om kandidater stilles til rådighed (via SE-DK 

Filbibliotek) og at valgene foregår og afholdes på ERFA1 møderne og på SE-DK 

udvalgsmøderne. 

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

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

5. Lidt om jobmarkedet & Søge uopfordret i små virksomheder 

At have en jobsøgningsstrategi er en stor hjælp-til-selvhjælp med at være målrettet i 

stræben at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Her lidt info som kan give tanker / ideer til 

din jobsøgningsstrategi. 
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I en artikel fra Berlingske Tidende beskrives det, at der lige nu er en del større 

fyringsrunder. Samtidigt er antallet er jobannoncer steget i januar. Læs artiklen via dette 

link: www.berlingske.dk/oekonomi/trods-fyringsrunder-i-store-virksomheder-antallet-af-

jobannoncer-er  

At søge uopfordret er en velkendt metode at finde ens kommende arbejdsgiver. Artiklen 

giver 5 researchtips som hjælper dig, med at strukturere og arbejde med at finde arbejde i 

små virksomheder – læs artiklen her: https://nyledige.dk/blog/saadan-soeger-du-

uopfordret-i-smaa-virksomheder  
 

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 – tilmeldingsskemaer er tidligere udsendt til lokalkontoret. 

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. 

- 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 

 


