
Få styr på Jobnet CV og joblog 

JobVærkstedet tilbyder i samarbejde 
med Jobcenter Aarhus et 2 ugers kur-
sus i praksisnær jobsøgning

JOBSØGNING 
I PRAKSIS

2UGERS
KURSUS

I samarbejde medI samarbejde med

Ifølge Danmarks Statistik er 64% af alle nyansat-
tes måde at få job på ved hjælp af enten bekend-
te, uopfordret ansøgning, kontaktet af arbejdsgi-
ver eller kontaktet af sin a-kasse, fagforening og 
jobcenter. 

JobVærkstedet har lang og solid erfaring med at 
skabe kontakter til erhvervslivet. Vi har viden om, 
hvordan arbejdsgivere og virksomheder tænker ift. 
rekruttering og kompetencer. 

Konsulenterne ved JobVærkstedet har forskellige 
relevante faglige og erhvervsmæssige baggrunde, 
hvilket giver os mulighed for at imødekomme de 
forskelligartede krav, ønsker og forventninger du 
har.

Vi lægger vægt på at skabe de optimale rammer 
for din jobsøgning. Alle deltagere tilbydes derfor 
adgang til computer og Internet. Herudover er der 
dagligt fri kaffe/the. 

Vi glæder os til at møde dig. ”

”

DE FLESTE JOB BLIVER I DAG BESAT GENNEM

NETVÆRK
MÅLRETTET OG STRATEGISK
KOMMUNIKATION
VI HJÆLPER DIG MED, HVORDAN DU BRU-
GER DIT NETVÆRK OPTIMALT, OG HVOR-
DAN DU ETABLERER ELLER UDVIDER DET.

FORANDERLIGHED ER ET VIL-
KÅR PÅ ARBEJDSMARKEDET. 
VI SÆTTER FOKUS PÅ BETYD-
NINGEN AF AT TILEGNE SIG NYE

KOMPETENCER
GENNEM VIRKSOMHEDSPRAKTIK, 
JOB MED LØNTILSKUD, UDDAN-
NELSE OG SELVVALGTE KURSER.

MOTIVATION
ER LIG MED ARBEJDSGLÆDE. VI FOKU-
SERER PÅ DET, DER KAN LADE SIG GØRE, 
OG VI MEDVIRKER TIL AT OPDAGE NYE 
MULIGHEDER OG UBRUGTE POTENTIALER.

MULIGHEDER
POTENTIALER
FORANDRING



Under hele forløbet har du mulighed for at låne en 
computer, samt printe dit cv og ansøgninger.

Gratis kaffe og the
Køleskab til madpakker

FAKTA OM OS
P

I samarbejde med

HVAD FÅR DU 
OGSÅ?  Temaformiddage/workshop om 

 konkrete og relevante emner.

 Skriveværksted og kontorfællesskab.
 
 Individuel sparring.

P-pladser i
nærområdet 

Hermodsvej 5A, 1. sal
8230 Åbyhøj

Åbningstider 
Mandag til fredag 
kl. 08:15 – 16:30

Tilmelding
Kontakt Jobcenter Aarhus 
på tlf 89 40 68 00

Tlf. 88 18 43 76 
www.jobværkstedet.dk
info@jobvaerkstedet.dk

Et kaffemøde med en virksomhed kan være et effektiv redskab 
til at få viden om tendenser i kendt eller ukendt branche, samt 
blive klogere på virksomheden og afdække dennes behov. 

I løbet af kursus er det vores mål at samarbejde med dig om, at 
etablere kaffemøder med relevante virksomheder.

JobVærkstedet tager udgangspunkt i den aktuelle 
arbejdsmarkedssituation og konkrete jobåbninger, 
der er relevante for dine kvalifikationer og kompe-
tencer. 

Vi arbejder sammen med dig om, at oparbejde vi-
den om dine kompetencer, og et match til arbejds-
markedet og omsætte viden til konkrete handlinger 
indenfor 5 punkter:

 Konkrete jobmuligheder
 Etablering af virksomhedspraktik
 Etablering af job med løntilskud
 Etablering af lærling og voksenlærlingeordning
 Uddannelse og kompetencegivende kurser

JOBSØGNING 
I PRAKSIS

Kursus gennemgår de generelle elementer i praksis 
for jobsøning. Her arbejder vi bl.a. med:
 
 Opkvalificering af ansøgning og eget CV + jobnet CV
 PC som jobsøgningsværktøj
 Kommunikation i praksis
 Metoder til jobsøgning
 Finde relevante virksomheder 
 Jobsamtalen
 Uopfordret jobsøgning
 Det gode pitch

KAFFEMØDER


