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Nr. 04          Uge 26                                 26. Juni 2019 

 

Og så blev det sommer(periode) 
 

Til alle Senior Erhverv medlemmer 
 

1. Åbent hus uge 39 

2. Indberetning resultater 2. kvartal 

3. SE deltager i HR messen 

4. Sommerferie vs. sommerperiode 

5. Virksomhedspraktik – dit næste job? 

6. Servicesektoren – en mulighed ifm. jobsøgningen 

7. Fin jobbet med søgningsværktøjer – 9 simple tips 

8. Søge uopfordret i små virksomheder 

9. SE-DK kurser/aktiviteter august-september 

 

 

1. Åbent hus uge 39 

Åbent hus i løbet af efteråret er planlagt at finde sted i uge 39. 

Deltagelse i pressekontakt kurset er en god start på arrangementet (se kurser pkt. 9).  

Som sædvanligt sørger landskoordinator for omtale gennem Jobindex. 

I foråret blev åbent hus afholdt i uge 17 – og det resulterede i 378 besøg med 145 nye 

medlemmer. 

 

2. Indberetning kvartalsresultater 

Senest d. 8. juli indsendes 2. kvartalsresultatet til landskoordinator. 

 

3. SE deltager (igen) i HR messen 

Senior Erhverv (SE) deltager også i år i Dansk HR´s specialmesse Træfpunkt HR 2019. 

Messen foregår d. 3. + 4. oktober i Øksnehallen / København. Messen er stedet hvor HR 

medarbejdere sætter hinanden stævne med henblik på nyeste HR viden og erfaringer. 
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På messen bruger SE bl.a. CV kataloget til at vise HR medarbejderne muligheder at 

anvende SE på og hvordan det er ”nemt – hurtigt – gratis” at kontaktformidle 

medlemmerne i SE. 

Forudsætning er, at dine miniprofiler er ilagt og er klare og tydelige og at det tilhørende 

billede og CV er opdateret. 

 

4. Sommerferie vs. sommerperiode 

Sommerperioden kan bruges til at granske éns CV-indhold, CV-opsætning eller på anden 

vis gør den skarpere. Ligeledes kan sommerperioden anvendes til at fundere over 

jobsøgningsstrategi brugt hidtil, til at komme tilbage til arbejdsmarked. Måske er det tid til 

karriereskift eller sporskifte? Brug SE netværket og dvs. hinanden til at stille spørgsmål og 

finde mulige svar i den anledning. 

Når så tiden er kommet til sommerferieugerne, kan de nydes i ro og mag. 

 

5. Virksomhedspraktik – dit næste job? 

Virksomhedspraktik kan benyttes til at få (lidt) erfaring hhv. mere indsigt i enten 

virksomhed og det job du hidtil har gået efter eller et muligt andet job (se pkt. 4. 

sporskifte). Linket her fører til artikel med gennemgang om virksomhedspraktik: 

https://nyledige.dk/blog/virksomhedspraktik-dit-springbraet-til-det-naeste-job  

På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) kan fås mere info om formål med 

virksomhedspraktik: https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-

redskaber/virksomhedspraktik  

 

6. Servicesektoren – en mulighed ifm. jobsøgningen 

Når overvejelser om sporskifte eller andet trænger sig på, er servicesektoren interessant at 

se på – der er mange ansatte (over 220.000 personer) og sektoren er hele tiden i bekneb 

med at finde medarbejdere. Linket her fører artikel om servicesektoren: 

https://www.ugebreveta4.dk/artikel/21469  

 

7. Find jobbet med søgningsværktøjer – 9 simple tips 

Sommerperioden kan også bruges til at skærpe kompetencer med at anvende internettets 

søgeværktøjer. Og langt de fleste af os bruger jo netop internettets muligheder. Til 

understøttelse for éns jobsøgninger kan der anvendes en smartere tilgang – artiklen (klik 

link) viser en god metode dertil: https://nyledige.dk/blog/find-jobbet-9-simple-tips-til-

bedre-googlesoegning  

 

8. Søge uopfordret i små virksomheder 

Man søger de jobs der er – det er den opfordrede søgemetode. Og dem skal man som 

ledige lave og afsende mindst 2 stks. om ugen (husk hvad du har aftalt med 

sagsbehandlerne hos a-kasse hhv. jobcenter). 

https://nyledige.dk/blog/virksomhedspraktik-dit-springbraet-til-det-naeste-job
https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/virksomhedspraktik
https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/virksomhedspraktik
https://www.ugebreveta4.dk/artikel/21469
https://nyledige.dk/blog/find-jobbet-9-simple-tips-til-bedre-googlesoegning
https://nyledige.dk/blog/find-jobbet-9-simple-tips-til-bedre-googlesoegning
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Den uopfordrede metode er dog også en glimrende måde at søge job på. Og mange små 

virksomheder bruger typisk ikke annoncering, men benytter netværksmetoden (bl.a. 

spørge ens ansatte om de kender nogen i deres kendskabskreds). Den uopfordrede 

ansøgning til små virksomheder kan således være en vej til dit næste job. Linket fører til 

artikel om emnet og fremgangsmåder: https://nyledige.dk/blog/saadan-soeger-du-

uopfordret-i-smaa-virksomheder  

Derudover kan det siges, at Senior Erhvervs mange virksomhedsbesøg også kan opfattes 

som uopfordrede henvendelser om at få ledige seniorer i job igen. Deltagelse i aktiviteter i 

det lokale virksomhedsgruppe er en god måde at eksekvere uopfordret-søgningsmetoden 

på. Måske noget at tænke over her i sommerperioden. 

PS. lokalnetværket i Nørresundby (SE Nordjylland) har i første 2019-halvåret nået næsten 

600 virksomhedsbesøg. 

 

9. SE-DK kurser/aktiviteter august-september 

SE-DK kurser/aktiviteter understøtter dig i at være aktivt medlem = måden at komme 

tilbage til arbejdsmarked på. 

Allerede i ugerne 33 til 35 er de næste SE kurser programsat. 

Kurser i Pressekontakt (se også pkt. 1) er planlagt i uge 33. 

Og i uge 34 afholdes Intro kurser for nye medlemmer eller medlemmer som ikke har 

deltaget i dette kursus endnu. 

Uge 35 er planlagt afholdelse af MS 1-dags kurser. 

VS Struktur kurset afholdes ligeledes i uge 35. 

2-dages VS kursus (Svendborg) afholdes i uge 37 – de to kurser VS Struktur og 2-dages 

VS kursus supplerer hinanden, og altså ikke det samme over 1- hhv. 2-dages kursus (se 

kursuskatalog). 

ERFA3 møderne er planlagt til afholdelse i uge 36. 

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. 

 

god sommerperiode og sommerferie hvis/når den indfinder sig 

 

Venlig hilsen  

Bert van Malkenhorst, 

se-koordinator@mail.dk  

Tlf. 3023 2929 
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