
Temamøder i Socialpædagogernes A-Kasse – 
Storkøbenhavn og Nordsjælland 
 

 
 

5.10.2017 kl. 9.00 – 11.00 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 

 

16.10.2017 kl. 10.00 – 12.00 Brug af Linked In 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 

 

 

26.10.2017 kl. 9.00 – 12.00 Den gode ansøgning 
Temamødet lægger op til en praktisk dag med inspiration, øvelser og sparring med jobkonsulent 

og andre jobsøgende socialpædagoger. Det er ligeledes en oplagt mulighed for at netværke. 

 

Det er vigtigt, at du medbringer et ansøgningsudkast og cv på et job, du vil søge, så vi kan 

arbejde helt konkret med de ting der optager dig lige nu.  

 

Vi vil arbejde med konkrete stillingsopslag i grupper, og arbejde med din ansøgning hvor du vil 

modtage feed back fra de øvrige deltagere. Medbring derfor 1-2 ansøgninger. 

 

Der serveres frugt, kaffe og te i forbindelse med temamødet 

 
 

3.11.2017 kl. 9.00 – 14.00 Bliv skarp på dine kompetencer 
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. 

 

Kompetence afklaring er et meget vigtigt værktøj, fordi det handler om at blive bevidst om, få 

skrevet det uskrevne ned og få det formuleret, så det kan bruges i en jobsøgningssituation. Og det 

handler om, at deltagerne på workshops kan inspirere og spejle hinanden og også ad den vej få 

skærpet bevidstheden. 

 

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

gruppeøvelser. Det bliver en intensiv dag, hvor du går træt, men forhåbentlig også, mere afklaret 

og inspireret hjem. 

 

Der serveres frugt, kaffe og te i forbindelse med temamødet 



Temamøder i Socialpædagogernes A-Kasse – 
Storkøbenhavn og Nordsjælland 
 

 
 

6.11.2017 kl. 9.00 – 12.00  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 

 

21.10.2017 kl. 10.00 – 12.00 Brug af Linked In 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 

 

29.11.2017 kl 9.00 – 12.00 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 

 

 
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. 
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