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1. Åbent hus uge 39 

Husk at oplyse Åbent hus-informationen på forsiden af jeres internetside! 

Herefter vil landskoordinator sørge for omtale gennem Jobindex. 
 

2. Indberetning 3. kvartalsresultater 

Senest d. 7. oktober indsendes 3. kvartalsresultater til landskoordinator. 
 

3. Ændringer i bestyrelsen 

Ved ændringer i bestyrelsens sammensætning sendes info til landskoordinator – 

landskoordinator oplyser herefter STAR om de nye bestyrelsesforhold. 
 

4. Ballisager rekrutteringsanalyse 2019 

Anvendelsen af sociale netværksmedier til rekrutteringsformål, er (lidt) på retur ifølge 

analysen. LinkedIn fra 55 % i 2018 til 51 % 2019 og facebook fra 32 % i 2018 til 28 % i 

2019. Det er første gang at den årlige analyse har registreret et faldt i anvendelsen af 

denne rekrutteringskanal. Læs mere herom og andre interessante forhold i 

rekrutteringsanalysen 2019: https://ballisager.com/wp-

content/uploads/2019/08/Rekrutteringsanalysen-2019.pdf  
 

5. SE på HR messe – oktober 
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I år deltager Senior Erhverv for 4. gang i den årlige HR messe (2. + 3. oktober) i 

Øksnehallen i København. Messen er den største af sin art i Norden og henvender sig til 

alle med HR ansvar hhv. opgaver. Messen har et tæt pakket specialprogram om tidens 

særlige HR emner. Derudover huser messen virksomheder og organisationer som vil 

markedsføre services og ydelser til HR-medarbejdere og -afdelinger. 

CV kataloget er et vigtigt værktøj for at markedsføre medlemmer og jeres kompetencer – 

også over for HR medarbejdere. Derfor er et vigtigt at have miniprofil / billeder / det fulde 

CV i orden og aktiveret til visning på internettet. 
   

6. Ugens fakta – fra internetsiden Seniortaenketanken.dk 

Færre ældre kommer tilbage i job efter ledighed: https://seniortaenketanken.dk/ugens-

fakta/faerre-aeldre-kommer-tilbage-job-efter-ledighed  

De nordiske nabolande har flere seniorer på arbejdsmarkedet: 

https://seniortaenketanken.dk/ugens-fakta/vores-nordiske-nabolande-har-flere-aeldre-pa-

arbejdsmarkedet  
 

7. SE-DK kurser/aktiviteter september-oktober 

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

at komme tilbage til arbejdsmarked på. 

I uge 37 afholdes MS 1-dags kursus i Horsens. Ligeledes afholdes i uge 37 2-dages VS 

kursus (Svendborg). Tilmeldingsskemaer er udsendt. 

Kontorvagtsdag er planlagt at blive afholdt i uge 40 i Odense (arrangementet er flyttet fra 

oprindeligt uge 38). Tilmeldingsskema er udsendt. 

Uge 41 planlægges afholdelse af 2-dages NVL kursus (netværksledelse) i Svendborg. 

I uge 43 er planlagt afholdelser af Intro kurserne. 

Og i uge 44 er joomla workshops planlagt til gennemførelse.  

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 


