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Nr. 08          Uge 51                          19. December 2019 

 

SE - festdage som kort pause for aktiviteter - jule og nytårshilsen 
 
Til alle Senior Erhverv medlemmer 
 
1. Planlægning 2020 

2. Indberetning 4. kvartalsresultater & Aldersfordeling 2019 

3. Seniortænketank rapport & anbefalinger 

4. Ressourcer til ansøgningen 

5. Pausen / ferien kan bruges til andet end … 

6. Gør dig attraktivt (til arbejdsmarked) - gratis 

7. SE-DK kurser/aktiviteter 2020 
 

    

1. Planlægning 2020 

ERFA møder afholdes i ugerne 11, 25 og 39. Åbent hus holdes i uge 17 og 39. 
 

2. Indberetning 4. kvartalsresultater & Aldersfordeling 2019 

Senest d. 7. januar indsendes 4. kvartalsresultater og aldersfordelingsopgørelsen til 

landskoordinator. 
 

3. Seniortænketank rapport & anbefalinger 

Rapporten og anbefalinger fra Seniortænketanken blev publiceret d. 21. november og kan 

hentes her: 

- Rapport 

https://seniortaenketanken.dk/sites/seniortaenketanken.dk/files/media/document/seni

ortaenketanken_rapport.pdf  

- Anbefalinger 

https://seniortaenketanken.dk/sites/seniortaenketanken.dk/files/media/document/seni

ortaenketanken_anbefalinger.pdf  
 

4. Ressourcer til ansøgningen 
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Forfatter til bogen ”Hit med jobbet”, Steen Kræmer Rasmussen, har samlet info om 

ressourcer til ansøgningen, CV og jobsamtale på én side - og det er frit tilgængelige - se 

her: https://hitmedjobbet.dk/ressourcer 

Der er flere websites, herunder fra faglige organisationer og på jobnet.dk hhv. jobindex.dk 

med lignende service. 
 

5. Pausen / ferien kan bruges til andet end … 

Jul og nytår er (familie)højdepunkt og afslutter året på fin vis. Samtidigt indvarsler det en 

ny tid / et nyt år – med mange muligheder, hvis man opsøger dem. Her er en artikel om ”4 

ting man kan lære sig selv”: https://nyledige.dk/blog/4-ting-du-kan-laere-dig-selv-i-ferien  
   

6. Gør dig attraktivt (til arbejdsmarked) - gratis 

At vedligeholde sig selv gennem kurser og uddannelser (= livslanglæring) er et ”velkendt” 

behov for at være attraktivt på arbejdsmarked – her artikel fra LinkedIn om emnet: 

https://www.linkedin.com/pulse/g%25C3%25B8r-dig-attraktiv-gratis-peter-h-jensen  
 

7. SE-DK kurser/aktiviteter 2020 

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

at komme tilbage til arbejdsmarked på. 

I uge 6 afholdes Intro kurser for alle (næsten) nye medlemmer – tilmeldingsmaterialer vil 

blive udsendt medio januar. 

Pressekontakt kurser som forløber til åbent hus uge 17 afholdes i uge 10. 

ERFA1 møder vil finde sted i uge 11. 

2-dages kurserne i Svendborg (VS, MS og NVL kurser) er fastlagt til finde sted i ugerne (1. 

halvår): VS – uge 8, MS – uge 13, NVL – uge 20 og VS – uge 24). Nøjagtig dato for 

hvornår hver af de 7 planlagte 2-dages kurser finder sted i 2020, findes som info i SE-DK 

Filbibliotek (tilgås via medlemslogin). 

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

- 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 
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Med tak for SE deltagelse, indsats og andre gode aktivitetsgerninger i 2019 

ønskes du og din familie Glædelig Jul og Godt Nytår. 

Nye muligheder og aktiviteter, både lokalt og landsdækkende i det nye år, vil 

igen give et skub til dit aktive SE medlemskab. 

 

Mvh. Bert van Malkenhorst 

Landskoordinator Senior Erhverv 

 

 


