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netværk dig til dit næste 
job med 6 intensive uger
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Det er et fuldtidsarbejde at søge job, og det kan være vanskeligt at få hul igennem til jobmarkedet. 
Det siges, at 2 ud af 3 stillinger aldrig slås op, men besættes gennem netværk. 
Kurset er også oplagt til dig, der vil starte egen virksomhed.
”Gå ud og netværk!” – der er lettere sagt, end gjort. Netværk er et håndværk, som tager tid at lære. 
På dette kursus forbinder vi teori og praksis, vi træner og dyrker netværk. 

Vi lærer dig at

• Netværke på den effektive måde
• Udvide og fastholde et aktivt netværk der arbejder for dig
• Skærpe dine kompetencer og din profil/dit brand
• Ændre kurs og strategi i din jobsøgning
• Skabe nye muligheder
• Fastholde følelsen af at gå på arbejde
 
Kurset er 37 timer/ugen 

Indhold

• Netværksværktøj og -metoder
• Den uopfordrede ansøgning i centrum
• Insights personprofil som udgangspunkt for en bedre forståelse af dig selv og andre
• Hvordan skaber du værdi i dit job?
• Optimer dit CV 
• Skemalagt tid til jobsøgning
• Forskellige workshop, du selv vælger: LinkedIn, passion, personlig branding, kompetenceafklaring, pitch mm.

... tidligere kursister siger

HØR 
MERE

For at kunne deltage, 

skal du: være på dagpenge, 

være bosiddende i Aarhus 

Kommune og din deltagelse 

skal godkendes af Jobcenter 

Aarhus.

kontakt Janni, 
for at høre, om 
kurset er en 
mulighed for dig.

DIREKTE

26 36 72 51

KONTAKT

jkr@officelab.dk

HVAD ER OFFICELAB? 

officelab er et virksomheds- 
fællesskab, der knytter menne-
sker sammen og driver virksom-
heder fremad. Her bliver du 
aktiveret, inspireret og skubbet 
til, så du får nye perspektiver på 
dit mål.

netværksuddannelse

”Det er uden tvivl officelabs fortje-
neste, at jeg i dag sidder i en drøm-
mestilling! 

Jeg genfandt troen på mig selv 
og mine evner og fik dét boost, 
der skulle til for at komme ud af 
starthullerne.”  

Elisabeth Flüger, 
projektleder hos Bandagist Centret

”Jeg har fået gode redskaber til at 
bruge mit netværk og uopfordrede 
ansøgninger meget mere aktivt, 
end jeg har gjort tidligere. 

Og så har det medvirket til at 
blive skarp på mine kompetencer, 
og hvad jeg gerne vil arbejde 
videre med.”

Gine Sølvsten, 
SEO specialist hos Aros Media

”Officelab giver et boost til din  
jobsøgning! Det er hjælp til  
afklaring og retning. 

Det er uddannelse i at danne 
relationer og pleje netværk med 
både hjerne og hjerte, med et
professionelt udgangspunkt. 
Det er synergieffekt!” 

Eva Søndergaard,  
ejer af Volapyk.dk


