
50+ TURN AROUND

PRAKTISK
Kurset foregår hos HK Hovedstaden på adressen:  
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S
Kurset er gratis, og der vil være forplejning. 

HK HOVEDSTADEN 
Virksomheds- og Kompetencecenteret
Tlf.: 33 30 29 40
E-mail: vkc@hk.dk

DAG 3 
2. MARTS 2018 
KL. 9-15:

Sæt handling bag

DAG 2 
26. FEBRUAR 2018  
KL. 9-15:

Bliv klar til arbejdsgiverne 
anno 2018 

DAG 1 
21. FEBRUAR 2018 
KL. 9-15:

Identificér og målret dine 
faglige kompetencer og 
personlige styrker

EFTER KURSET FÅR DU TILBUD OM 2 SPARRINGER HOS EN ERFAREN VEJLEDER



DAG 1 – IDENTIFICÉR OG MÅLRET DINE FAGLIGE KOMPETENCER 
OG PERSONLIGE STYRKER 

Hvem er du, og hvad kan du?
Du får dybdegående indsigt i dine faglige kompetencer og personlige styrker,  
som du får værktøjer til at identificere.

Vi afdækker dine konkrete, faglige kompetencer og bruger anerkendt teori til at arbejde med dine  
personlige egenskaber via en personprofil.  

Vi lærer at prioritere og målrette dine kompetencer og styrker, så du kan bringe dem bedst muligt i spil 
på arbejdsmarkedet. 

Underviser: Karriererådgiver, underviser og coach Lene Sandvang, sandvang.com

DAG 2 – BLIV KLAR TIL ARBEJDSGIVERNE ANNO 2018

Hvem er du, og hvad kan du?
Du bliver introduceret til de aktuelle tendenser på jobmarkedet. Du får viden om det store potentiale, 
der er hos f.eks. de små og mellemstore virksomheder. 

Du får inspiration til at udarbejde en professionel og målrettet LinkedIn-profil. Hvis du på forhånd har 
en LinkedIn-profil, vil du få tips og tricks til at gøre den endnu bedre. 

Du vil efter dagen have helt styr på, hvad arbejdsgiverne efterspørger i 2017. Endelig vil du blive inspi-
reret til, hvordan du præsenterer dig selv bedst muligt over for en potentielt kommende arbejdsgiver.

Underviser: Karriererådgiver, underviser og coach Charlotte Køster Mikkelsen, charlottecoaching.dk 

DAG 3 – SÆT HANDLING BAG 

Er du stolt af dit CV og din ansøgning?
Vi tager udgangspunkt i konkrete eksempler på CV’er og ansøgninger og ser på, hvad der virker, og hvordan vi 
kommer dertil. Du vil komme til at udarbejde en handlingsplan for din jobsøgning, som fungerer for netop dig. 

Du vil få en god forståelse for, hvordan man kan søge job uopfordret som et alternativ eller  
supplement til at søge de opslåede stillinger. Vi vil også arbejde med, hvordan du kan udvide og gøre 
brug af dit netværk. 

Der lægges op til, at du og én eller flere af de andre kursister bruger hinanden fremadrettet til  
inspiration og sparring. 

Underviser: Underviser og coach Mette Milner Henriksen, vivocoaching.dk
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