
Over 650 medlemmer
fik job i 2013 svarende til 
40% af alle medlemmer 

Vidste du
 at Senior Erhverv er landsdækkende med 24 afdelinger?
 at Senior Erhverv har omkring ca. 1.600 medlemmer?
 at Senior Erhverv i 2013 har været på personligt besøg hos 
5.000 virksomheder?

 at Senior Erhverv drives for midler fra satspuljen, p.t. kr. 6,3 mio 
om året frem til udgangen af 2017? 

 at medlemmerne i Senior Erhverv hjælper sig selv og hinanden med 
motivation, kompetence, udvikling og hjælp til selvhjælp?

 at aktive medlemmer i Senior Erhverv er jobsøgende på fuld tid?
 at aktiviteter i Senior Erhverv er kompetenceudviklende og kan 
skrives på CV’et?

 at rekruttering af medarbejdere gennem Senior Erhverv er helt GRATIS
for virksomheden?

”Seniorer har overblik og kan træffe hurtige beslutninger

i  pressede  situationer”
Helle Madsen, Personalechef, IKEA Odense

Når det er erfaring, kompetence

og handling, der tæller,

ansætter danske virksomheder og

institutioner medlemmer af Senior Erhverv

650 nye jobs i 2013!

H
vis du efter at have læst denne brochure
har fået lyst til at blive medlem af Senior
Erhverv, eller bare vil vide mere, skal du

blot kontakte din lokale afdeling. 
Vi er lige i nærheden. Kontaktinfo findes nedenfor. 

Du skal være over 50 år og jobsøgende, og du skal
aktivt yde hjælp til selvhjælp i foreningen. Til gen-
gæld tilbyder vi hjælp den modsatte vej. Du vil blive
en del af et omfattende netværk med masser af til-
bud, der kan øge dine kompetencer. 
Du kan i Senior Erhverv bidrage med dine kom-
petencer i én eller flere arbejdsgrupper, fx PR, IT,
administration, medlemsservice og virksomheds-
service og dette fællesskab er med til at holde hu-
møret og gejsten oppe og give overskud til at
søge job.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Senior Erhverv søger dig 
som medlem…

www.seniorerhvervdanmark.dk

Når du har meldt dig ind, har du
adgang til alle vores faciliteter på
det lokale kontor, og du får dit CV
på vores database, som distri-
bueres til mange hundrede virk-
somheder hver måned.
Du bidrager til vores arbejde i en
af vores arbejdsgrupper. Din ind-
sats er med til at holde dine kom-
petencer og færdigheder ved lige
i ledighedsperioden. I afdelingen
møder du mange andre seniorer
i et fællesskab, hvor vi alle hjæl-
per hinanden på vej tilbage på ar-
bejdsmarkedet.
I 2013 fik 40% af vores med-
lemmer arbejde!

Scan koden og læs mere om

Senior Erhverv

-Det er her, erfaring handling 
og kompetencer kommer fra!
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Kvalificerede
medarbejdere
til det danske 
arbejdsmarked

N
Når din virksomhed eller in-
stitution mangler en ny med-
arbejder, kan du med fordel

kontakte Senior Erhverv. 
Her står ca. 1.600 medlemmer klar til
at bestride jobs inden for stort set alle
områder og brancher. Fælles for os alle
er, at vi er erfarne, motiverede og sta-
bile; du kan regne med en engageret
indsats fra den første dag. Vores fag-
lige kompetencer, livserfaring og men-
neskekundskab bidrager til et godt
arbejdsmiljø og trivsel og er en afgjort
gevinst for det faglige og sociale klima
på arbejdspladsen. De unge kan lære
meget af os.

FAKTABOKS

Det med småt!
Hvem og hvad er Senior Erhverv?
Vi er et landsdækkende netværk under
STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering. Netværkets formål er, at le-
dige over 50 år får et nyt job.

I 24 lokale afdelinger udfører ca. 1.600
medlemmer en stor og krævende indsats
for at hjælpe sig selv og andre tilbage på
arbejdsmarkedet. Efter devisen ‘hjælp til
selvhjælp’ består opgaven i at udvikle og
fastholde kompetencer, motivation og om-
stillingsparathed og som det vigtigste: 
at udføre et omfattende salgsarbejde over
for arbejdsmarkedet og henlede arbejds-
givernes opmærksomhed på denne kvali-
ficerede ressource. Job via netværk!

Scan koden herunder 
og læs mere om 

Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering

R
ekruttering gennem Senior Er-
hverv er den billigste i Danmark,
den er nemlig fuldstændig gratis

for virksomheden. Billigere kan det ikke
gøres. Og heller ikke bedre!

Kontakt den nærmeste Senior Erhverv-
afdeling. Vores formidling er hurtig og
effektiv, og du kan spare pengene til
jobannoncer, headhuntere og vikarbu-
reauer. Du kan også abonnere på vores
CV-katalog. Så får du hver måned en
opdateret oversigt over vores medlem-
mers kompetencer, overskueligt fordelt
på uddannelser, erhverv og jobønsker,
så du i ro og mag kan udpege en mulig
kandidat. Det er også gratis. Du slipper
på den måde for at gennemlæse flere
hundrede ansøgninger!

Har du brug
for en ny
medarbejder?

Find din nye
medarbejder
her og nu!

S
enior Erhvervs landsdækkende
CV-katalog udsendes nu til flere
hundrede virksomheder hver

måned til brug for deres rekruttering.
Kataloget indeholder CV’er på alle
medlemmer, og det er nemt at vælge
blandt de anførte kategorier. Vi har
medarbejdere inden for næsten alle
funktioner i dansk erhvervsliv og dæk-
ker de fleste stillingsbetegnelser. 

Vi er kun et opkald væk 
Vi har medarbejdere til 

alle brancher og alle stillinger 
– helt GRATIS

Scan koden på næste side og se
CV-kataloget

* Kontor og administration

* Økonomi, regnskab

og bogholderi

* Salg, reklame, markedsføring

og PR

* Ledelse på alle niveauer

* IT på mange niveauer

* Arkitekter og ingeniører

* Lager og transport

* Produktion

* Indkøb

* Import og eksport

* HR og personale

* Sprog

* Undervisning

* Håndværk

* Service

* Teknik

Scan koden nedenfor eller gå ind på
www.seniorerhvervdanmark.dk

V
ælg CV-kataloget. Herfra kan
du gå direkte til CV-databasen
og søge din nye medarbejder

blandt de ca. 1.600 medlemmer. I før-
ste omgang får du et mini-CV frem, og
hvis du vil vide mere, skal du blot klikke
en enkelt gang, så kommer det udfør-
lige CV for det pågældende medlem på
skærmen. Du kan også abonnere på
CV-kataloget. Så får du det tilsendt på
e-mail hver måned.

Vi har 
kandidater
inden for

Din virksomhed
kan også være
med!

Det er ikke bare hurtigt,
det er også en god ide!


