Temamøder i Socialpædagogernes A-Kasse –
Storkøbenhavn og Nordsjælland
Kære medlem
Godt nytår
Du kan her se de kommende temamøder, som du frit kan tilmelde dig som medlem af
Socialpædagogernes a-kasse. Tilmeld dig i Netkassen under Book et møde eller en samtale
eller send en mail.
Hvis du skal booke en rådighedssamtale kan du vælge at melde dig på et temamøde, hvis det
ligger inden for tidsfristen. Husk at opdatere jobloggen og Krav til jobsøgning inden mødet.
Alle møderne foregår hos Socialpædagogerne, Hejrevej 43, 4. sal, 2400 København NV.

05.02.2018 kl. 9.00 – 12.00
jobsøgningsværksted

Inspiration til jobsøgning -

Temamødet henvender sig til dig, som har brug for ny inspiration til at skrive en ansøgning.
På dette møde vil vi især tale om den generelle jobsøgning, den målrettede skriftlige
ansøgning, telefonisk kontakt og brug af netværk.
Der vil være kort oplæg, arbejde i grupper og mulighed for individuel sparring. Inden mødet
bedes du fremsende en skriftlig ansøgning og stillingsopslaget hertil.
Vi vil se på, hvordan du kan bruge Jobsporet i din jobsøgning. Desuden vil vi se på
Tilbudsportalen.
Temamødet er baseret på input fra de øvrige deltagere, således man kan hente inspiration fra
hinanden.
Der serveres frugt, kaffe og te i forbindelse med temamødet.

22.02.2018 kl. 10.00 – 1305.02.2018 kl. 9.00 – 12.00
til jobsøgning - jobsøgningsværksted

Inspiration

Temamødet henvender sig til dig, som har brug for ny inspiration til at skrive en ansøgning.
På dette møde vil vi tale om den generelle jobsøgning, den målrettede skriftlige ansøgning,
telefonisk kontakt og brug af netværk.
Der vil være kort oplæg, arbejde i grupper og mulighed for individuel sparring. Inden mødet
bedes du fremsende en skriftlig ansøgning og stillingsopslaget hertil.
Vi vil se på, hvordan du kan bruge Jobsporet i din jobsøgning. Desuden vil vi se på
Tilbudsportalen.
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Temamødet er baseret på input fra de øvrige deltagere, således man kan hente inspiration fra
hinanden.
Der serveres frugt, kaffe og te i forbindelse med temamødet

28.02.2017 kl. 9.00 – 12.00 Jobsøgning for nyuddannede
Dette møde er især for dig, som er nyuddannet. Vi vil tale om jobmulighederne inden for det
pædagogisk arbejdsmarked, se på hvordan du finder jobbene, den skriftlige ansøgning og
forberedelse til jobsamtalen
Der vil være kort oplæg, arbejde i grupper og mulighed for individuel sparring. Inden mødet
bedes du fremsende en skriftlig ansøgning og stillingsopslaget hertil.
Der serveres frugt, kaffe og te i forbindelse med temamødet

02.03.2018 kl. 9.00 – 12.00
jobsøgningsværksted

Inspiration til jobsøgning -

Temamødet henvender sig til dig, som har brug for ny inspiration til at skrive en ansøgning.
På dette møde vil vi især tale om den generelle jobsøgning, den målrettede skriftlige
ansøgning, telefonisk kontakt og brug af netværk.
Der vil være kort oplæg, arbejde i grupper og mulighed for individuel sparring. Inden mødet
bedes du fremsende en skriftlig ansøgning og stillingsopslaget hertil.
Vi vil se på, hvordan du kan bruge Jobsporet i din jobsøgning. Desuden vil vi se på
Tilbudsportalen.
Temamødet er baseret på input fra de øvrige deltagere, således man kan hente inspiration fra
hinanden.
Der serveres frugt, kaffe og te i forbindelse med temamødet

13.03.2018 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
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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

A-kassens fælles mal

dagpenge@sl.dk

Vi ser frem til at møde dig på vores temamøder.
Venlig hilsen
Nina

