
Skaffer arbejdskraft
til det danske erhvervsliv

SENIOR ERHVERV

Vi er kun et opkald væk. Vi formidler jobs til alle brancher
og alle stillinger – helt GRATIS.

Hvis du har brug for nye medarbejdere her og nu har vi le-
dige kandidater parate til at starte med kort varsel. Og
hvis du har brug for nogle på lidt længere sigt indleder vi
gerne en dialog allerede nu, så vi løbende kan holde dig
orienteret om kvalificerede kandidater.

Hvis du er over 50 år og jobsøgende, kan du blive medlem
af Senior Erhverv.

Vi kan tilbyde hjælp til selvhjælp i din jobsøgning, og du
vil blive en del af et omfattende netværk med masser af
tilbud der kan øge dine kompetencer.

Kontakt den lokale forening nedenfor.

Vil du være medlem?

Find dine nye 
medarbejdere her!

   
  

 

    

www.seniorerhvervdanmark.dk



Aktive seniorer i 
Senior Erhverv er 
jobsøgende på fuld tid.

Ud over egen indsats for at komme
tilbage på arbejdsmarkedet yder alle
en frivillig indsats for fællesskabet. 

Alle indgår i foreningens arbejde i
forskellige grupper, med det fælles
og primære mål at synliggøre kom-
petencer og muligheder for dermed
at sikre nye jobs til medlemmerne.

Dette arbejde er medvirkende til at
holde medlemmet motiveret, infor-
meret og up-to-date på arbejdsmar-
kedet.

Senior Erhvervs ressourcestærke
medlemmer kommer fra næsten alle
faggrupper og omfatter håndvær-
kere, funktionærer, mellemledere og
ledere. I gennem et langt og virk-
somt arbejdsliv har vi opnået en
massiv erfaring og varierede kom-
petencer. De fleste har stadig mindst
5-10 års erhvervsarbejde i sig.

Senior Erhverv 
er aktive seniorer

Hvem er 
Senior Erhverv?

Senior Erhverv er landsdækkende,
og formålet er at formidle jobs til
aktive seniorer over 50 år.

Vi er 23 lokalforeninger med tilsam-
men mere end 1700 medlemmer,
der alle er motiverede til en fortsat
indsats på arbejdsmarkedet.

Senior Erhverv drives for puljemid-
ler fra ”Styrelsen for fastholdelse og
rekruttering”.

Senior Erhverv er
gratis Jobformidling!

Senior Erhvervs jobformidling er
fuldstændig GRATIS for virksomhe-
derne.

Spar pengene til de dyre joban-
noncer, headhuntere og vikarbu-
reauer, og kontakt den lokale
Senior Erhverv afdeling. 

Vi skaffer arbejdskraft til
hele Danmark!

Aktive seniorer
er den mest effektive ar-
bejdskraft til såvel fuldtid,
deltid og på vikar- og ad
hoc basis. 

Alt sammen uden rekrut-
teringsudgifter. 

Hvordan arbejder 
Senior Erhverv?

Hvad kan 
Senior Erhverv?

Vi kan tilbyde nye
medarbejdere til næ-
sten alle funktioner i
dansk erhvervsliv. Alle
vores medlemmer er
erfarne, loyale, omstil-
lingsparate og fleksi-
ble, og dækker de
fleste stillingsbetegnel-
ser, f.eks. indenfor:

� Håndværk
� Byggeri
� Produktion
� Lager, transport
� Konstruktion
� Beregning, kvalitet                     
� Økonomi
� Administration
� Salg, markedsføring
� Indkøb
� Disponering
� Personale, HR
� IT, edb, systemer
� Undervisning,
� Kultur                                                        
� Pleje, sundhed,
� Køkken, rengøring
� Ledelse
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Seniorer har
overblik og kan
træffe hurtige 
beslutninger 
i pressede 
situationer
Helle Madsen, 
personalechef, IKEA
Odense


