
KOMPETENCER 
I CENTRUM

/ 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?

Få professionel 
hjælp til at styrke 

din karriere

Til ansatte
Januar 2017

VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET



STYRK DIN VÆRDI PÅ 
ARBEJDSMARKEDET

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 
Kompeten cecenter har vi samlet en række 
ydelser til dig som medlem. Det gør vi for at 
støtte dig i din kompetenceudvikling og 
bidrage til, at det netop er dig, som arbejds
giverne vil vælge til at løse sine opgaver.

Gennem vores daglige kontakt med  
arbejdspladserne og vores store netværk 
har vi en indgående indsigt i arbejdsmarke
det og de kompetencer, som arbejdsgiverne 
efterspørger. Den indsigt vil vi gerne dele med 
dig – med udgangspunkt i din situation og 
de ambitioner, som du har for dit fremtidige 
arbejdsliv.

Virksomheds og Kompetencecenteret
HK Hovedstaden



JOBBØRS

KURSER

OUTPLACEMENT

KARRIERE-
RÅDGIVNING

INSPIRATIONS-
ARRANGEMENTER

JOBVÆRKSTED

PÅ JOBJAGT
JobBørs
Er du på jagt efter et nyt job, kan HK JobBørs 
hjælpe dig. HK har et stort netværk af virk
somheder, som kontakter os, når de skal an
sætte en medarbejder inden for HKs faglige 
område. Du kan bruge HK JobBørs både, hvis 
du er ledig, og hvis du gerne vil skifte job.

Du skal blot lægge dit cv ind i JobBørsen på 
HKs hjemmeside enten ved at overføre dit cv 
fra Jobnet eller 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 på Svend Aukens Plads til høj
re for receptionen kan du få hjælp til jobsøgning 
fra en tilknyttet jobkonsulent. Det kan fx være 
tips og gode råd til ansøgninger og cv’er samt 
brug af Jobnet. I JobVærkstedet har vi desuden 
opstillet 6 pc’ere, som du kan benytte dig af, 
heraf en med et ordblindeprogram installeret.

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

Åbningstider for JobVærkstedet
Mandag, onsdag, fredag kl. 09.0012.00
Tirsdag kl. 12.0016.45
Torsdag kl. 12.0015.00

Sparring på cv og ansøgning 
Få personlig sparring på cv og ansøgning 
inden for 24 timer på en hverdag.
Kontakt Karrieretelefonen på: 3330 4460

Åbningstider for Karrieretelefonen: 
Mandag  fredag kl. 1316



Kurser
Åbne kurser
Virksomheds og Kompetencecenteret 
udbyder en lang række åbne kurser til 
medlem merne i HK Hovedstaden. Kurserne 
kan ses i kursus og arrangementskalende
ren på HK.DK, hvorfra du også kan tilmelde 
dig. Kurserne er gratis.

Vi har ca. 50 forskellige kursustitler bl.a. 
inden for områderne it, personlig udvikling, 
kommunikation, økonomi og regnskab. 

Jobsøgningskurser
Du kan også komme på kursus i jobsøgning. 
Her gennemgår vi, hvordan du bedst præsen
terer dig i dit jobsøgningsmateriale både med 
cv og ansøgning. Vi taler om jobsøgeradfærd, 
arbejdsmarked, opkvalificering og betydning
en af LinkedIn i jobsøgningen. Vi gennemgår 
også, hvordan du skal forberede dig til job
samtalen. 

Meld dig til via HK.DK
Søgningen til kurserne er stor. Derfor kan vi 
desværre ikke garantere deltagelse på 
kurserne for alle medlemmer, som henven
der sig. Det betyder, at alle, som tilmelder sig 
kurserne, i første omgang bliver skrevet på en 
venteliste. Ca. 3 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 muligt 
medlemmer tilgodeses. Der er garanti for 
deltagelse på vores jobsøgningskurser.

Uddannelses- og karrierevejledning
Karrieretelefonen
Du kan hurtigt og nemt få svar på dine 
spørgsmål om karriere, uddannelse og 
personlig udvikling ved at kontakte HKs 
Karrieretelefon. Karrieretelefonen har åbent 
mandag  fredag kl. 1316, hvor vores dygtige 
konsulenter sidder klar til at vejlede dig.

Ring til Karrieretelefonen: 3330 4460

Personlig vejledning
Har du brug for vejledning eller sparring om 
uddannelses og kursusmuligheder, karriere 
eller brancheskift eller i forbindelse med en 
opsigelse, kan du booke en vejledningssamtale 
med os.

Send os en mail på vkc@hk.dk og fortæl os 
om dit vejledningsbehov. Vejledningen kan 
foregå både ved et fysisk møde eller over 
telefonen.

HK Inspiration
HK Inspiration er fyraftensarrangementer 
med oplæg om karriereudvikling, personlig 
udvikling eller om et aktuelt emne. Arrange
menterne er gratis og holdes en til to gange 
om måneden. 

Tilmeld dig via kursus og 
arrangementskalenderen på HK.DK.

DE RIGTIGE 
KOMPETENCER



NÅR VEJENE 
SKILLES

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

Tilbuddet indeholder:
• Kontakt med en faglig medarbejder første 

dag efter opsigelsen
• Informationsmøder om blandt andet mu

ligheder for opkvalificering og jobsøgning 
i opsigelses perioden, faglige netværk og 
information om dagpengereglerne

• Forskellige webinarer om jobsøgning 
• Tjek af kontrakt ved ny ansættelse

Vi holder KvikStart informationsmøde ca. en 
gang om måneden. Du kan se datoerne og 
melde dig til via kursus og arrangements
kalenderen på HK.DK.

Outplacement
Er du blevet sagt op på dit arbejde og har fået 
et beløb fra din arbejdsgiver som en hjælp til 
at komme videre, kan HK Hovedstaden 
tilbyde et outplacementforløb.

Et outplacementforløb er med til at sikre dig de 
bedst mulige betingelser for at komme 
videre i dit arbejdsliv. Vi sammensætter 
forløbet ud fra dine behov og ønsker. Det kan fx 
handle om, hvilke faglige og personlige om
råder, der kan styrke din profil, og hvordan lige 
præcis din jobsøgningsstrategi skal være. I et 
tæt samarbejde med din kontaktperson i HK vil 
du i forløbet finde vejen frem mod dit næste job.

En helt særlig styrke i HK Hovedstadens 
outplacementtilbud er, at forløbet også kan 
indeholde kurser og efteruddannelse – 
baseret på lige præcis dine behov. Det kan 
være kurser, som afholdes hos os i Virksom
heds og Kompetencecenteret eller hjælp til at 
finde andre relevante kurser på markedet.

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



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


