
Inden for vejledning er der kommet et øget fokus på sociale kompetencer og relatio-
ner, mens regler og procedurer nedtones for at give den vejledte mere indflydelse på 
sin proces for at komme tilbage i job. Parallelt med dette er ord som automatisering 
og digitalisering i vælten. Det forventes, at mange job kommer til at ændre sig mar-
kant i fremtiden. 

Dette afføder en række spørgsmål: Hvilke kompetencer vil blive efterspurgt i frem-
tiden? Har jeg de nødvendige kompetencer? Hvordan kan jeg arbejde aktivt med at 
udvikle de kompetencer? 

I HK Hovedstaden har vi ikke tænkt os at læne os tilbage og forholde os passivt til 
udviklingen. Tværtimod vil vi i den kommende tid undersøge, hvad det er for en om-
stilling, fremtiden kræver af os alle i vores job.

I den forbindelse sætter vi blandt andet spot på fremtidens faglige kompetencer 
inden for vejledning i a-kasser og på jobcentre. Vi har inviteret Maya Drøschler fra 
Point of HR til at tage hul på diskussionen sammen med os i et fagligt panel, som 
kommer til at bestå af HK-medlemmer, der allerede arbejder med eller er på vej ind i 
et vejlederjob. 

INVITATION TIL DELTAGELSE I FAGPANEL 

FREMTIDENS FAGLIGE 
KOMPETENCER 
VEJLEDERE I A-KASSER OG 
JOBCENTRE



PANELET MØDES FIRE GANGE HENOVER EFTERÅRET 2018. 
DE FIRE MØDER VIL HAVE FØLGENDE INDHOLD: 

Første møde – 25. september

Vores opgaver før og nu

Andet møde – 9. oktober

Nye opgaver og mulige barrierer

Tredje møde – 30. oktober

Vores kompetencer

Fjerde møde – 20. november

Morgendagens kompetenceprofiler

Alle møder vil blive afholdt på tirsdage i tidsrummet 17.00-20.00 i HK Hovedstaden, 
Svend Aukens Plads 11, Københavns S, og der vil være forplejning undervejs. Det er gra-
tis at deltage. Vi forventer blot, at du som medlem af panelet har lyst til at deltage aktivt 
på møderne og give input fra den praktiske virkelighed. Mellem hvert møde vil der være 
en lille, sjov hjemmeopgave.  

Du kan tilmelde dig HK´s fagpanel for vejledere ved at sende en mail til vkc@hk.dk.

VIRKSOMHEDS- 
OG KOMPETENCECENTERET

Svend Aukens Plads 11 
2300 Københavns S

Tlf: 3330 2940
E-mail: vkc@hk.dk


