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Nydelige udsigter
Senior Erhverv Sønderjyllands
planer for Sønderborg området

For at forbedre vores service overfor vore
medlemmer i Sønderborg området vil vi
prøve at få etableret et lokalt kontor. Vi ved
godt at der hvor SES er lokalt forankret har
vi også de største aktiviteter.
Vore medlemmer i Sønderborg området er i
løbet af november og december blevet kontaktet af kontorvagten for at høre om der er
opbakning til at etablere et kontor i Sønderborg.
For indeværende er der ca. 16 medlemmer,
som har tilkendegivet at de godt vil være
med til at flytte denne opgave. – Det er ”lidt”
vigtig at der er en del som vil hjælpe da vi
ellers vil være noget sårbare såfremt der kun
var en enkelt eller 2 medlemmer som gav
udtryk for at det var noget for dem.
Det er nu så vidt at vi kan indkalde til et infomøde lokalt for at give en mere detaljeret
information om vore planer. Der er nogle betingelser som skal være opfyldt for at vi kan
sætte det endelig i værk, men det forventer
vi at det vil blive afklaret rimelig hurtig, i hvert
fald indenfor en måneds tid.
Vi ser frem til at møde jer!
Onsdag den 21. februar kl. 14.00
I det multikulturelle hus på havnen
(tidligere Ewers’ silo)
Lokale M 3.3 3. sal
For at mødet kan blive en succes, vil vi
gerne have en tilbagemelding senest den
14. februar om du deltager.
Svaret sendes til kontorvagten@senior50.
dk eller på tlf. 8893 6002

Hold dit CV opdateret
Har du tjekket dit CV for nylig?
Hvis svaret er nej - prøv at kigge dit CV
igennem med ”arbejdsgiverøjne” eller få en
bekendt til at kigge på det.
Er det helt up to date?
Vores Cv er den første præsentation,
arbejdsgiveren møder — så det er vigtigt
at det er retvisende og at det forefindes i
SES’s cv database
Tjek her:
Find NY medarbejder

Netværksgrupper i SES
Vi har følgende netværksgrupper:

•
•
•
•
•

Kontor gruppe
Medlemsservice gruppe
Virksomheds gruppe
It gruppe
PR gruppe

PR gruppen arbejder for øjeblikket på
højtryk med at få sat fokus på vores nye
CV Café hver 3. torsdag i måneden.

Er du korrekt registreret?
Medlemstyper
A1 medlem:

Optages jobsøgende ledige 50+, kontanthjælpsmodtagere og fritstillede, som er
tilmeldt Jobcentret med rådighedspligt.

A2 medlem:

Optages jobsøgende erhvervsaktive 50+,
ledige uden offentlig forsørgelse, fleksible
efterlønner (60+), førtids- og folkepensionister, jobsøgende uden rådighedspligt.

B medlem:

Virksomhedsgruppen
skaber kontakt til
potentielle
arbejdsgivere
Vi vil meget gerne
udvide virksomhedsgruppen
Hør nærmere -

Det er lige DIG vi mangler!

Optages erhvervsaktive (49+), medlemmer som har fået job, samt seniorer, der
gerne vil yde en indsats for netværket
mm.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte vor kontorvagt som kan træffes:
Mandag - fredag kl.9:00 til 13:00
Nørreport 10 • 6200 Aabenraa
Tlf. 8893 6002
mail kontorvagten@senior50.dk
www.senior50.dk

Job via netværk

Aktiviteter
Inspiration til at komme i gang
CV Café hos SES
med
Jørgen Rahbæk Andreasen
Den 3. torsdag i måneden
kl. 9.30 – 12.00.

Som noget nyt vil Senior Erhverv åbne en
CV Café, hvor medlemmerne kan komme og
være sammen om at få lavet et godt CV, der
sælger ude hos arbejdsgiverne.
Ligesom ved onsdagskaffen er der brød, kaffe og te, men forskellen er, at Jørgen Rahbæk Andreasen også vil være der og fortælle om, hvordan vi får lavet et godt CV. ”For
mange er det en svær opgave at få skrevet
et CV, som fortæller arbejdsgiverne, hvad de
ikke kan leve foruden, og jeg vil give inspiration til at komme i gang ”, siger Jørgen Rahbæk Andreasen.
I februar 2017 tog Jørgen en flok af Senior
Erhvervs medlemmer med på en lærerig tur gennem processen at få skrevet et
godt CV og en god ansøgning, der sælger.
En af deltagerne Birgitte Utoft fortæller, ”Jeg
tænkte, HA! Han kan da ikke lære mig noget,
jeg ikke ved. Jeg har jeg skrevet masser
af ansøgninger og fået ros fra A-kasse og
jobcenter. Godt nok kommer jeg ikke til
samtale, men det må være arbejdsgivernes
skyld”. Birgitte må indrømme, at hendes fordomme blev skudt i sænk. ”Det har helt sikkert givet selvtillid og gode redskaber til at få
skrevet et målrettet CV og ansøgning med
inspiration fra Jørgen og de andre deltagere.
Resultatet var, at jeg efter kurset kom til samtaler, og jeg er startet i job 1. januar”.
Senior Erhverv er et netværk, og det kan
medlemmerne gør brug af, når de skal skrive
CV og ansøgning. CV Caféen er stedet, hvor
vi i fællesskab kan få lavet en præsentation
af os selv samt et godt CV.
”Det har været et stort løft og har givet masser
af inspiration at være sammen med Jørgen,
han fik mig til at forstå, at jeg skal fortælle
lige netop hvad jeg kan som arbejdsgiveren
kan bruge” fortæller SE medlem Birgitte.
Gør som de andre og Birgitte, vær med i CV
Caféen og få netværk til at komme videre.
Der bliver sendt invitationer ud snarest.

Medlemmer 4. kvartal 2017
A medlemmer, jobsøgende :
B medlemmer:
Nye medlemmer i 2017:
Medlemmer der er kommet i job:

390
198
124
89

