
                                         

 

Invitation til workshop i Netværk på stationen i Odense onsdag 
den 25. maj 2016. Fra kl. 09.15 til kl. 15.00 
 

Kære alle 

Som tidligere varslet har vi arbejdet på at arrangere en netværksdag, hvor vi vil føre jer rundt i de 
muligheder der er, for at komme videre i arbejdslivet.    

Dagen bliver arrangeret som en workshop. Så har du erfaring eller viden som kan være til gavn for de 

øvrige deltagere, så tager vi det med. Vi skal selvfølgelig holde os inden for tidsrammen, men ellers er 

det jer som deltagere der sammen med os går de enkelte elementer igennem. Vi har fravalgt 

professionelle undervisere, men at vi bestyrelsen selv står for indhold. Vi håber på stor deltager aktivitet. 

Kate og Ulla vil stå for dagen, og vi glæder os bare så meget til at se så mange af jer som muligt og som 

der er plads til ☺☺☺☺ 

 

 

Program for dagen – 25 maj 2016: 

Afg.  København   Kh 7.25 - Od 9.o1 

Afg.  Århus             Ar  7.15 - Od 8.49 

09.05 Vi mødes foran billetsalget på Odense station ca. 9.o5 

 



09.15 Hvordan bruger du dit Netværk 

 - Linkedin,(Facebook) med fokus på Linkedin, gode tips 

 

           - Vikarbureauer. Hvordan fungerer det, hvad skal du være opmærksom på. 

 - Jobdatabaser 

 

12.15 – 13.30 Frokost på Giraffen ☺☺☺☺ 

13.30 – 15.00  - Job databaser, synligt cv 

 - Senior Erhverv  

- Ledige med drive 

 - Brug dit netværk. Hvem er dit netværk  

 



Pris : 0.00 kr – forbi du er medlem af HK t/j   

Alt dette får du : 

* Workshop i Netværk 

* Frokost på Giraffen inkl. 1 vand 

*Kaffe, The og vand undervejs 

Tilmelding :   Hurtigst mulig – dog senest onsdag den 02.05.16 ( først til mølle )  

til Kate: fam.chr@email.dk eller mobil 20987497 

Deltagerantal : Min 10 - Max 15 personer  

Deltagere : Alle medlemmer på Rådighedsløn har mulighed for at tilmelde sig. Er du servicemedlem skal du 

være registreret hos os ( Gratis – koster ikke yderlige kontingent , men kræver medlemskab af HK Trafik og 

Jernbane ) for at deltage. ..  

Spørgsmål: Til Kate      

Vi glæder os til at se jer igen til en spændende workshop med mulighed for vidensdeling. 

Din aktive bestyrelse  

Ulla – Carsten - Erik – Søren og Kate..  

 

 

 


