Jobcaféen byder på
hjælp til din jobsøgning

Mød op på mandage kl. 12.30 og deltag i
workshoppen med følgende temaer
Temaer

• Ansøgningen
• Jobsamtalen

• Vejen til job
• CV’et

Du kan se datoer for de enkelte workshops på
favrskov.dk/jobcafé
Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, kan du
kontakte jobkonsulenterne:
Iben Kofod
Tlf.: 89 64 41 93

CVA (Center for Vejledning og Afklaring)
er Jobcenter Favrskovs afklarings- og
vejledningscenter.
CVA tilbyder undervisning, samtaler og
etablering af praktikker til videre jobforløb.

Kurt Pehrsson
Tlf. 89 64 41 91

Vores jobcafé er et frivilligt
tilbud til dig, der ønsker sparring,
ny viden og input til din jobsøgning.
Du kan frit møde op til de temaeftermiddage, du har brug for.
Hvad enten du ønsker et mere
gennemarbejdet og præsentabelt
CV, mere viden om arbejdsmarked og uddannelsessystem - eller
afklaring om, hvordan du bedst
bruger netop dine kompetencer.

CVA
Hadsten Centret
(1. sal ved siden af apoteket)

Østergade 9
8370 Hadsten
Tlf.: 89 64 41 81
02.2018

Favrskov

For alle vores workshops gælder
det, at det er dig, der er i centrum.

Mød op i jobcaféen og få

hjælp til din jobsøgning
Workshops i jobsøgning, hvor du
er i centrum

Vejen til job:
Er du løbet tør for ideer?

Ansøgningen: Brænd igennem,
når du skriver jobansøgning

Jobsamtalen: Sådan får du den
bedste dialog

Kompetenceafklaring, CV, den gode job-samtale,
en fængende jobansøgning – der er mange ting
at overveje, når du søger nyt job.

Er det nyt for dig at være på jobmarkedet? Er du
i din jobsøgning stødt på barrierer - eller står du
med mange uafklarede spørgsmål? – Eller vil du
helt skifte branche?

Der er mange måder at lave den bedste ansøgning på, men for alle gælder det om at fange
interessen med det samme. Hvad enten stillingen er opslået eller du søger uopfordret.

Der er mange veje til det rigtige job, og på denne
workshop vil vi på skift sætte fokus på nogle af
dem. Virksomhedspraktikker og job med løntilskud kan f.eks. være en god indgangsvinkel til et
nyt job, ligesom arbejde gennem et vikarbureau
giver ansættelse til hver 4. vikar.

Hvad der virker i forhold til dig, din branche
og den påtænkte stilling, vil vi gerne diskutere
på denne workshop, hvor vi bl.a. tager fat i
opbygning af ansøgningen, aflæsning af signaler
i jobannoncen, research og telefonkontakt.

Er du rigtig godt forberedt, når du bliver indkaldt til samtale? Hvordan forbereder du dig,
hvad kan du komme ud for, hvad skal du spørge
om - og hvad skal du lige gøre af hænderne…?
På denne workshop kommer vi rundt om det
hele: Både jobsamtale, kropssprog og personlig
præsentation.

Måske har du også behov for rådgivning eller
konkrete værktøjer til din jobsøgning? Det kan vi
hjælpe dig med. På CVA står erfarne jobkonsulenter og coaches parate med gode råd og tips
eller til at fange nogle nye muligheder, som du
ikke selv har fået øje på.
Hver mandag kl. 12.30 er vi klar med nye
inspirerende oplæg inden for fire temaer, der kan
gavne din jobsøgning:

Hvordan du kan bruge netværk, jobportaler,
LinkedIn og andre sociale medier til at gøre din
jobsøgning mere effektiv er også på programmet.

• Vejen til job
• CV
• Ansøgning
• Jobsamtalen
To-tre undervisere vil stå for den enkelte workshop, så der er god mulighed for at få individuel
hjælp og vejledning.

Kom og deltag i et aktivt
forum om jobsøgning.
Det er ganske gratis – og
du behøver ikke engang at
melde dig til i forvejen.

CV’et: Får du beskrevet den
bedste version af dig selv?
Hvordan ser virksomhederne på dit CV, hvilke
kompetencer skal beskrives og hvad er egentlig
forskellen på CV og ansøgning?
For mange er det en vanskelig opgave at få styr
på CV’et og det kan du få hjælp til hos os. Vi
ser dit CV med professionelle øjne, så du kan
målrette og synliggøre dine kompetencer bedst
muligt.
Vi kan desuden hjælpe dig med at udarbejde dit
resumé, så din profil står skarpt frem.
Vi kommer også ind på opbygning af CV’et,
forskellige typer af CV’er og hvordan du viser en
overbevisende kronologi. Det handler alt sammen om at vise den bedste, mest overskuelige
og relevante version af dig.

Tag gerne dit materiale med. Du har nemlig rig
mulighed for at få individuel vejledning og hjælp.

Vi vil også bruge tid på at diskutere hvilke
spørgsmål, du kan blive stillet over for – og
hvordan du selv kan spørge om forhold, der
markerer dine kompetencer og viser dit engagement.

