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Nr. 05          Uge 32                                  5. August 2019 

 

Fra kursusdeltagelse til aktivt medlemskab 
 

Til alle Senior Erhverv medlemmer 
 

1. Åbent hus uge 39 

2. Resultater 2. kvartal 

3. Bisnode Markedsdata ny adgangskode 

4. Sommerperiode er overstået 

5. Virksomhedsbesøg noget for dig? 

6. Profilering af ledige 

7. Nye regler for a-kasser fra 1/1-2020 

8. 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 sidste pkt.).  

Som sædvanligt sørger landskoordinator for omtale gennem Jobindex. 
 

2. Resultater 2. kvartal 

Så snart de sidste netværk har indberettet deres lokale resultater, offentliggøres det 

samlede resultat. 

 

3. Bisnode Markedsdata ny adgangskode 

Bisnode Markedsdata overordnede adgangskode er ændret pr. 5. august – mail med info er 

udsendt til alle lokalnetværk. 

Jeres adgangskode til den lokale brugerprofil administreres lokalt og er ikke berørt af 

ændringen pr. 5/8. 

 

4. Sommerperiode er overstået 

Sommerperioden er nu overstået og aktivitetsniveauet såvel i SE som i det øvrige samfund 

er på vej op. Tiden er derfor kommet til at planlægge og deltage i de kommende aktiviteter 
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som virksomhedsbesøg, kursusdeltagelse, CV og ansøgningsaktiviteter og andre relevante 

arrangementer. Det er op til dig at få mest ud af dit SE medlemskab: deltag, kom med 

forslag, ja – arranger selv en arbejdsmarkedrettet aktivitet. 

 

5. Virksomhedsbesøg noget for dig? 

Det viser sig hver gang: virksomhederne / arbejdsgiverne tager gerne i mod besøg – 

uanset planlagt eller som canvas besøg – når vi som repræsentanter for SE banker på 

døren. Det gode budskab er jo, at SE og dens medlemmer udgør en interessant 

rekrutteringsbase – klar til at blive brugt af arbejdsgiverne. Og så er det for arbejdsgiverne 

”nemt, hurtigt og gratis” at bruge SE´s service. Er du klar til at blive plukket af en 

arbejdsgiver? Er du frisk på at deltage i virksomhedsbesøg? 

 

6. Profilering af ledige 

Profilering af ledige for at afklare risiko for at blive langtidsledigt, er ifølge Datatilsynet i 

orden i forhold til persondataforordningen – se artikel her om emnet: 

www.version2.dk/artikel/datatilsynet-ok-at-dataprofilere-ledige-1088493  

Mere info om dataprofilering ifølge ny lov om Aktiv beskæftigelsesindsats (L209): jobcentre 

og arbejdsløshedskasser får et landsdækkende digitalt afklarings- og dialogværktøj, som 

skal skabe dataprofiler af arbejdsløse på baggrund af personoplysninger. Se artikel om 

emnet – klik her: www.version2.dk/artikel/ny-lov-arbejdsloese-skal-dataprofileres-

samkoeres-landsdaekkende-register-1088085  

Ved at invitere en repræsentant fra jobcentret til et medlemsmøde i dit lokalnetværk, vil 

det være muligt at få mere at vide om anvendelsen af profilering. 

 

7. Nye regler for a-kasser fra 1/1-2020 

Fra den dato træder 2 nye regler i kraft – bl.a. at ledige ikke skal søge job 6 uger inden de 

starter på nyt job mv. – se artikel vha. linket her: 

https://danskeakasser.dk/aktuelt/nyheder/nye-regler-for-ledige-traeder-foerst-i-kraft-1-

januar-2020  

Der er god grund til at invitere en repræsentant fra en a-kasse til et medlemsmøde i dit 

lokalnetværk, for at gennemgå de seneste nye regler og dem som er på vej i at træde i 

kraft snart. 

 

8. 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. 

http://www.version2.dk/artikel/datatilsynet-ok-at-dataprofilere-ledige-1088493
http://www.version2.dk/artikel/ny-lov-arbejdsloese-skal-dataprofileres-samkoeres-landsdaekkende-register-1088085
http://www.version2.dk/artikel/ny-lov-arbejdsloese-skal-dataprofileres-samkoeres-landsdaekkende-register-1088085
https://danskeakasser.dk/aktuelt/nyheder/nye-regler-for-ledige-traeder-foerst-i-kraft-1-januar-2020
https://danskeakasser.dk/aktuelt/nyheder/nye-regler-for-ledige-traeder-foerst-i-kraft-1-januar-2020
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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 er altså ikke det samme indhold 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. 

 

Venlig hilsen  

Bert van Malkenhorst, 

se-koordinator@mail.dk  

Tlf. 3023 2929 

mailto:se-koordinator@mail.dk

