
 

Start og tilmelding sker gennem aftale med din rådgiver på 
Jobcentret.
Spørgsmål kan rettes til KarriereCoach på tlf.: 70 22 29 23 
eller pr. mail: info@karrierecoach.dk 
- Se evt. mere på vores hjemmeside www.karrierecoach.dk

Er der forskel på, hvordan du som senior skal finde dit næste job i forhold til andre?
Svaret er: Sandsynligvis.

Seniormedarbejder på vej stiller skarpt på, hvordan du gennem din erfaring, kompetencer og per-
sonlige profil, finder dit næste job.

Vi arbejder med at opdage nye (job)muligheder, at blive afklaret i forhold til at skifte spor eller måske 
til at arbejde på deltid med samtidig med du etablerer dig som selvstændig.

Jobsøgning er en alsidig disciplin, som eksempelvis kræver viden om sociale medier, anvendelse af 
netværk, proaktiv handling og at kunne sælge sine budskaber/kompetencer professionelt.

Seniormedarbejder på vej bidrager med værktøjer, idéer, viden og erfaringer som kan styrke
overblikket og mulighederne for at finde job.

Vi vil arbejde med en række temaer, som gør dig lidt bedre rustet som jobsøger og arbejdstager.

Temaerne kan f.eks. være:
 x Afklaring af styrkesider
 x Hvordan bruger du det du kan - måske på en ny måde.
 x Brug af sociale medier
 x Netværk - hvordan bruger du dine kontakter - og får nye.
 x Øget kendskab til virksomhederne!!!
 x Udvikling af nye idéer og muligheder.
 x Skriftlig kommunikation– hvordan får du din præsentation skarp 
 x Mundtlig kommunikation og samtalemetoder – sig det rigtige, og så det forståes.
 x Personlig branding – vær tydelig som person, og signalér det du gerne vil.
 x Selvstændig virksomhed som mulighed.
 x Senior-IT - for dig, der gerne vil have lidt ekstra hjælp til at arbejde på en PC.

SENIORMEDARBEJDER PÅ VEJ
- forløbet for den erfarne medarbejder

Forløbet består af workshops og temamøder som varetages 
af erfarne undervisere og rådgivere, der er specialister på deres 
fagområde. Derudover er der løbende mulighed for individuel 
sparring og rådgivning.


