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er du på jagt  
efter et nyt job? 

Har du brug for at udviKle  
dine Kompetencer? 

er du blevet sagt op  
og sKal videre Herfra? 

/

/

/

virKsomHeds- 0g Kompetencecenteret

HK Hovedstaden 
tilbyder professionel 

hjælp, når du skal styrke 
dine kompetencer og 

komme videre i dit 
arbejdsliv.



Som medlem af HK Hovedstaden har du 
nogle helt særlige muligheder for at styrke 
din værdi på arbejdsmarkedet og dermed 
være en attraktiv medarbejder for arbejds-
giverne, nuværende såvel som fremtidige.

I HK Hovedstadens Virksomheds- og  
Kompetencecenter har vi samlet en række 
ydelser til dig som medlem. Det gør vi for 
at støtte dig i din kompetenceudvikling og 
bidrage til, at du altid er den dygtige med-
arbejder, som en arbejdsgiver vil vælge til 
at løse sine opgaver.

Gennem vores daglige kontakt med arbejds-
pladserne og vores store netværk har vi en 
indgående indsigt i arbejdsmarkedet og 
de kompetencer, som arbejdsgiverne har 
brug for. Den indsigt vil vi gerne dele med 
dig som medlem – med udgangspunkt i din 
situation og de ambitioner, som du har for 
dit fremtidige arbejdsliv.

Virksomheds- og Kompetencecenteret
HK Hovedstaden

styrK din værdi  
på arbejdsmarKedet



på jobjagt

JobBørs 
Som medlem af HK kan du benytte dig 
af vores JobBørs, der formidler job til 
jobsøgende medlemmer. HK har et stort 
netværk af virksomheder. Mange henven-
der sig til os, når de skal ansætte en med-
arbejder inden for HKs faglige område. 
Er du på jobjagt, er det med JobBørsen 
muligt at få sit CV i den database, som 
vi bruger til at finde kandidater til de 
ledige stillinger. Uanset om du står uden 
job eller er i job og har lyst til at søge nye 
udfordringer, kan du bruge JobBørsen og 
dermed komme i betragtning, når vi får et 
relevant job ind fra en arbejdsplads.

Du skal blot lægge dit cv ind i JobBørsen 
på HKs hjemmeside, enten ved at overfø-
re dit cv fra Jobnet, fra LinkedIn eller ved 
at skrive dit cv direkte i JobBørsen. Du 
kan også selv søge ledige stillinger frem 
og oprette jobagenter i JobBørsen.
Du finder HK JobBørs her:
www.hk.dk/jobboers

JobVærkstedet 
I JobVærkstedet lige bag om receptionen 
kan du få hjælp til jobsøgning. Det kan 
være tips og gode råd til ansøgninger og 
cv’er, brug af Jobnet og sparring om, hvilke 
jobmuligheder, der er for dig. I JobVærk-
stedet har vi desuden opstillet 6 pc’ere, 
som du kan benytte dig af. Har du brug 
for personlig hjælp fra en vejleder, kan du 
bede receptionen kalde på en af os.

Derudover har vi 6 pc’ere på selvbetje-
ningsøen ud mod Svend Aukens Plads. 
Her kan du sidde, hvis du ikke har brug for 
personlig hjælp, men blot ønsker at låne 
adgang til en pc.

JobVærkstedet har åbent i vores almin-
delige åbningstid:
Mandag, onsdag, torsdag kl. 09.00-15.00
Tirsdag kl. 09.00-16.45
Fredag kl. 09.00-13.00



de rigtige 
Kompetencer
Åbne kurser
Virksomheds- og Kompetencecenteret udbyder en 
lang række åbne kurser til medlemmerne i HK Hoved-
staden. Disse kan ses på hjemmesiden og tilmelding 
sker fra hk.dk. Kurserne er gratis.

Vi har ca. 50 forskellige kursustitler inden for områ-
derne it, personlig udvikling, projektledelse, sprog og 
kommunikation, økonomi og regnskab. Søgningen til 
kurserne er stor. Derfor kan vi desværre ikke garantere 
deltagelse på kurserne for alle medlemmer, som hen-
vender sig. Det betyder, at alle, som tilmelder sig kur-
serne, i første omgang bliver skrevet på en venteliste. 
Ca. 4 uger før kursusstart fylder vi kurserne og giver 
besked til de tilmeldte om, hvorvidt de er kommet på 
kurset. Vi forsøger at fordele kursuspladserne, så flest 
mulige medlemmer tilgodeses. Dog har vi garanti på 
kursusdeltagelse i kurser, som omhandler jobsøgning.

Lederkurser
Flere og flere af HK’s medlemmer vælger at gå ledelses-
vejen, eller har ambitioner om at gøre det. For at støtte 
vores medlemmer i at opfylde deres ambitioner tilbyder 
vi derfor en række lederkurser. Kurserne giver hver især 
nogle af de grundlæggende ledelseskompetencer, som 
er nødvendige for at blive en succesfuld leder.

Kurserne er betalingskurser, og det er muligt for ikke-
medlemmer at deltage. Medlemmer af HK får en med-
lemsrabat på disse kurser.

Uddannelses- og karrierevejledning
Har du brug for vejledning eller sparring om uddan-
nelses- og kursusmuligheder, karriere-/brancheskift, 
i forbindelse med en opsigelse, jobsøgning, cv-skriv-
ning mv. kan du booke en vejledningssamtale med os.

Send os en mail på vkc@hk.dk og fortæl os om dit 
vejledningsbehov. Så vil vi kontakte dig og få aftalt et 
tidspunkt for en vejledning. Vejledningen kan foregå 
både ved et fysisk møde eller over telefonen.



når vejene sKilles
KvikStart
En opsigelse kan ramme alle, og somme tider 
sker det pludseligt, fx ved en lukning eller 
konkurs. Det være svært at forberede sig 
på. Derfor har vi etableret HK KvikStart. HK 
KvikStart er et tilbud, som skal hjælpe opsagte 
medlemmer hurtigere i gang med at få et nyt 
job – faktisk allerede i opsigelsesperioden. 

Tilbuddet indeholder:
•	Kontakt	med	en	faglig	medarbejder	første	
 dag efter opsigelsen
•	 Informationsmøder	om	den	aktuelle	job- 
 situation i lokalområdet, kompetenceudvik-
 ling og opkvalificering, jobsøgning i opsigel-
 sesperioden, faglige netværk og information 
 om dagpengereglerne
•	Webinarer	om	jobsøgning,	blandt	andet	
 gennem netværk og via LinkedIn, samt om 
 økonomi, hvis man i en periode skal køre 
 med et lavere budget
•	Tjek	af	kontrakt	i	forbindelse	med	ny	
 ansættelse

Vi har gode erfaringer med at sætte tidligt 
ind, og en stor del af vores opsagte medlem-
mer er i job igen allerede, inden deres op-
sigelsesperiode er udløbet. Vi holder infor-
mationsmøde om KvikStart ca. en gang om 
måneden, og du kan melde dig til via hk.dk.

Outplacement
Er du blevet sagt op på dit arbejde og har 
fået et beløb som en hjælp til at komme 
videre, kan HK Hovedstaden tilbyde et out-
placementforløb.

Et outplacementforløb vil være med til at 
sikre dig de bedst mulige betingelser for at 
komme videre i dit arbejdsliv. Vi sammen-
sætter forløbet ud fra dine behov og ønsker. 
Det kan fx handle om, hvilke faglige og per-
sonlige områder, der kan styrke din profil, og 
hvordan lige præcis din jobsøgningsadfærd 
skal være. I et tæt samarbejde med en indi-
viduel coach kan du således i forløbet finde 
vejen frem mod dit næste job.

En helt særlig styrke i HK Hovedstadens 
outplacement-tilbud er, at forløbet også kan 
indeholde kurser og efteruddannelse – ba-
seret på lige præcis dine behov. Det kan være 
kurser, som afholdes hos os i Virksomheds- 
og Kompetencecenteret, eller guidning til 
kurser på ”markedet”.

Som fagforening har vi fingeren på pulsen 
inden for netop HKs faglige område, og vi er 
yderst konkurrencedygtige på prisen.



Bagsiden

Virksomheds- og Kompetencecenteret
HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S.

JobBørs
 /jobboers-hovedstaden@hk.dk
 / +45 33302939 

Kompetenceudvikling og outplacement
 /vkc@hk.dk
 / +45 33302940


