
 

 

Aktivitetsprogram 2019 Senior Erhverv - Skive, Viborg og Morsø 

Kære medlem 

Bestyrelsen i SE har igennem et stykke tid drøftet, hvorledes vi kan styrke fællesskabet i jobnetværket og 

sikre, at alle medlemmer får kendskab til, og et optimalt udbytte af, de serviceydelser, vi løbende tilbyder.  

Dernæst er det også bestyrelsens klare mål, at vi gerne vil se så mange medlemmer som muligt på 

kontoret i Viborg (mandage/onsdage) og Nykøbing Mors (første tirsdag i måneden) for derigennem at 

styrke både den sociale del af netværket samt også at udveksle evt. jobmæssige muligheder og erfaringer 

med andre ligesindede. 

For at få et bedre indtryk af hvad medlemmerne i netværket har behov for/ønsker i jobsøgnings-situationen, 

har vi nedenfor opstillet et par spørgsmål, vi gerne vil bede jer alle om at besvare, kommentere og 

returnere til kontoret inden d. 15 januar 2019. Herefter vil vi forsøge et tilrette det kommende års aktiviteter 

i.f.t. jeres besvarelser, kombineret med egne tiltag i Senior Erhverv regi.  

Det er vort håb, at vi bl.a. med nedenstående kan sammensætte en interessant og relevant ”pakke”, som I 

vil benytte jer af, og at vi får fornøjelsen af at se jer med jævne mellemrum på kontoret i Viborg/Nykøbing 

Mors. 

      Ja Nej 

1. Jeg vil gerne opdatere/drøfte og/eller udforme en ansøgning/CV ------ ------ 

2. Jeg vil gerne uformelt drøfte jobmuligheder m.v.  ------ ------ 

3. Jeg vil gerne deltage i mini seminarer (skiftende temaer)  ------ ------  

4. Deltage i sociale aktiviteter som Walk & Talk”, byvandring m.v. ------ ------ 

5. Deltage i virksomhedsbesøg    ------ ------ 

6. Deltage i kontorarbejdet     ------ ------ 

7. Deltage i IT gruppen    ------ ------ 

8. Deltage i PR gruppen    ------ ------ 

9. Ønsker at deltage aktivt i Senior Erhvervs aktiviteter  ------ ------  

10. Ønsker fortsat medlemskab af Senior Erhverv   ------ ----- 

 

Kommentarer:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Medlemsnr. ____________________________________________________________________ 

Navn _________________________________________________________________________ 

Mail __________________________________________________________________________ 

Tlf.nr. _________________________________________________________________________ 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

Senior Erhverv – Skive, Viborg, Morsø 

                               December 2018 


