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23.2.2017 kl. 13.00 – 15.00 Brug af joblog 
Vi kommer til at gennemgå funktionerne i joblog og hvordan Jobsporet fungerer.  

Det er en god ide at medbringe tablet eller bærbar, da vi kommer til at bruge tiden på at arbejde 

med at joblogge. 

Derudover skal du medbringe NemId eller din pinkode til Netkassen, samt oversigt over de jobs du 

har søgt. 

 

Der serveres frugt, kaffe og te i forbindelse med temamødet 

 

 

6.3.2017 kl. 10.00 – 12.00 Inspiration til jobsøgning 
Temamødet henvender sig til dig, som har brug for ny inspiration til at skrive en ansøgning 

Vi starter mødet med et oplæg omkring det at skrive en god ansøgning. Der vil være mulighed for 

debat og samtale om hvad den gode ansøgning indeholder, samt sparring på generelle fif og 

retningslinjer. 

 

Der serveres frugt, kaffe og te i forbindelse med temamødet 

 

 
8.3.2017 kl. 9.00 – 11.00 Jobsamtalen 
Temaet for dette møde er selve jobsamtalen. Vi vil tale om forberedelsen til jobsamtalen, hvordan 

en jobsamtale kan foregå og opfølgning på samtalen.  Desuden vil vi tale om, hvilke spørgsmål 

som du kan stille og hvilke, du helst ikke skal stille. Vi vil også tale om hvordan du kan undersøge 

arbejdspladsen. 

 

Der serveres frugt, kaffe og te i forbindelse med temamødet 

 

 

10.3.2017 kl. 9.00 – 14.00 Kompetenceafklaring 
Denne workshop er for dig, der gerne vil sætte fokus på kompetence afklaring – at få beskrevet 

dine faglige og personlige kompetencer, så de giver et velbeskrevet billede af dig som 

kommende/potentiel kollega og medarbejder.  

 

Med denne workshop bliver du skarp til at beskrive dig selv, du får råstoffet til at udarbejde det 

skarpe cv og samtidig får du øvelse i at beskrive dig selv i faglige/professionelle vendinger så du 

ikke længere behøver at tænke på, hvordan du skal ”sælge” dig selv. Når du bliver god til at 

beskrive hvem du er og hvad du kan, så går resten, næsten, af sig selv. 

 

Workshoppen bliver en blanding af oplæg fra SL-As jobkonsulent, selvstændige øvelser og 

gruppeøvelser.  

 

Der serveres frugt, kaffe og te i forbindelse med temamødet 

 

 

14.3.2017 kl. 9.00 – 13.00 Ledig uden stress 
Temaet for dette møde vil være, hvad kan du gøre for at blive ved med at være "joblækker"? 

Hvordan kan du holde dig fagligt ajour? Hvordan vedligeholder du dine faglige kompetencer? 

Hvordan kan du bevare gnisten til fortsat at være aktiv jobsøgende? Hvordan kan du håndtere 

stress som ledig? 

Der serveres frugt, kaffe og te i forbindelse med temamødet 
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23.3.2017 kl. 10.00 – 12.00 Brug af Linked In i jobsøgningen 
Vi vil på temamødet komme ind omkring brugen af de sociale medier, især Linked In, til brug i sin 

jobsøgning. Der vil blive gennemgået hvordan profilen opbygges, og hvordan Linked In kan bruges 

i fht. at skabe et fagligt netværk. Der vil være et oplæg efterfulgt at muligheden for at arbejde 

med at lave en Linked In profil på mødet.  

Medbring gerne computer.  

 

Der serveres frugt, kaffe og te i forbindelse med temamødet 

 

28.3.2017 kl. 10.00 – 12.00 Brug af joblog 
Vi kommer til at gennemgå funktionerne i joblog og hvordan Jobsporet fungerer, herunder hvordan 

du opretter en joblog, tilføjer jobs fra jobsporet samt hvordan du vedhæfter en ansøgning.  

Det er en god ide at medbringe tablet eller bærbar, da vi kommer til at bruge tiden på at arbejde 

med at joblogge. 

 

Derudover skal du medbringe NemId eller din pinkode til Netkassen, samt oversigt over de jobs du 

har søgt. 

 

Der serveres frugt, kaffe og te i forbindelse med temamødet 

 

 
Bookning af temamøde 
Du kan booke dig til temamøderne på Netkassen – Book et møde  

 

Du er også velkommen til at sende en mail til en af os jobkonsulenter, så vil vi tilmelde dig mødet. 

 

Nina Jensen    nj@sl.dk 

Else Marie Hollen Pedersen ehp@sl.dk 

 

Vi ser frem til at møde dig på vores temamøder. 

 

Venlig hilsen 

 

Else, Elisabeth og Nina 
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