
Velkommen til 

kursus/workshop

“Gode tips” til at komme tilbage til 

arbejdsmarkedet



Dagsorden
• Velkomst og præsentation/alle

• CV og jobsøgning v/Kate

• Jobagenter/databaser v/Kate

• HK Karrieretelefon v/Kate

• HK karrieretjek v/Kate

• Jobsøgende netværk v/Kate

• Vikarbureauer v/Kate

• Frokost 12.30 til 13.15 inkl netværk



Dagsorden

• Brug af sociale medier Linkedin v/Søren Lynge

• Linkeind profil v/Søren Lynge

• HK kurser, online og webinar v/ Kate

• Evaluering/alle

• Slut senest 15.00



CV 
• Erhvervserfaring, start med det nyeste job/ansvarsområde først

• Årstal for hvert job/ansvarsområde

• Beskriv kort ansvarsområder

• Beskriv kort resultater

• Beskriv flest de seneste år

• Skriv en side med efteruddannelser, uddannelse, det nyeste først



CV
• Billede

• Profil beskrivelse

• Sprog

• IT erfaring

• Fritidsinteresser

• Andet (feks. Bestyrelsearbejde eller frivilligt arbejde)



Inspiration til CV

• HK ´s hjemmeside “job og karriere”Jobindhold

• Konsulentbureauer:  f.eks Ballisager, Jobindex

• Karrieretelefonen

• Netværk

• Kurser 



Ansøgning
• Skriv en motiveret og målrettet ansøgning 

• Skab den røde tråd medlem jobopslag, ansøgning og CV

• Hvad kan du bidrage med (kompetencer, profil, adfærd)

• Ingen stave - eller kommafejl

• Pænt og forfriskende layout

• Resume eller profilbeskrivelse ca 6-10 linier (Appetitvækker)













Karrieretjek

• Kompetence kompas

• Realkompetenceafklaring

• HK jobsøgningsguide













Jobagenter/databaser
• Jobindex

• Stepstone

• Jobfisk

• Jobnet (Som alle ledige skal registreres i)

• HK Jobportal

• Ofier 

• Vikarjob.dk



Jobsøgende Netværk

• Senior Erhverv (50 +)

• Powerjobsøgere



Senior Erhverv

• Landsdækkende netværk (22 lokale netværk)

• Formidler kontakt mellem arbejdssøgende 50+ og arbejdsgivere

• Baner veje for flere seniorer på arbejdsmarkedet

• Drives gennem aktiviteter gennem medlemmernes frivillige indsats; som

• Virksomhedsbesøg

• Kontorvagter og anden administrativt arbejde

• Bestyrelsesarbejde

• Virksomheder anderkender aktiviteter i netværket som erhvervserfaring 

• Støttet af statslige satspuljemidler

• Lav kontingent (20 kr pr. måned)   

• Ca 50 % kommer i arbejde årligt

• Den eneste der er lønnet er landskoordinatoreren 





Powerjobsøgerne

• Alle aktive jobsøgende kan være med i netværket

• Alle mødes 2 gange om ugen i de lokale afdelinger

• Powerinspiration: Den ene dag lader de sig inspirere os af indlæg, workshops og sparring 

• Powerwork: Den anden dag bruges til vores faglige og personlige kompetencer til jobsøgning

• Deres mål er at få 90 % til samtale inden for 3 mdr, og 70% i job inden for 6 mdr.

• Hovedsponsor er Jobindex

• De lokale afdelinger drives af jobsøgere selv

• Samt et landssekretariat med 3 ansatte

• Kontingent mellem 10 til 20 kr om mdr.





Vikarbureauer

• Bliv vikar i et periode, try and hire, fra dag til dag

• Ansættelse og aflønning er gennem vikarbureauet

• Find en liste på vikarbureauerne på jobfisk

• Vikarbureauerne rekrutterer til forskellige job typer (Kontor/produktion/sundhedspleje m.m.)

• Bureauerne fungerer primært elektronisk, man lægger selv sit CV ind i databaserne

• Nogle vikarbureauer inviterer til en samtale bla. Hartmanns, andre hører man fra når der er match 

• De mest kendte er Hartmanns, JKS, Jobteam, Kelly Services, Mannpower, Moment og Randstad.





HK kurser, online og webinar



HK kurser, online og webinar

• HK kurserne afvikles i de lokale afdelinger

• Flest kurser i HK hovedstaden

• Online kurser på HK´s hjemmeside

• Webinar ved tilmelding 



PARKK modellen

• Problem/udfordring du har løst med succes

• Action - hvad gjorde du for at løse problemet

• Reaktion - hvilke reaktioner fik du ?

• Kompetence - hvilke faglige kompetencer brugte du til netop dette problem?

• Kompetence - hvilke personlige kompetencer brugte du ?

• Find 10 problemer/udfordringer

• Skriv en liste alle dine faglige kompetencer og en med de personlige kompetencer

• Der vil danne sig et billede af hvilke typer job du skal søge

• Du vil under en jobsamtale finde dine succeskriterier frem


