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1. Virksomhedsbesøg hos mindre arbejdsgivere
Grundlaget for mindre firmaer med få ansatte gør, at de ikke har så nemt ved at
automatisere og dermed effektivisere opgaverne, eksempelvis ved indførelse af processer
med robotter – økonomisk set kan det knapt så meget betale sig for dem, da denne form
for automatisering er omkostningskrævende. De store firmaer har til gengæld potentialet
for automatisering, hvor ved arbejdskraft spares hhv. ændres til andre opgaver.
Mindre firmaer skal derfor være innovative gennem andre metoder og processer – det
omsættes hurtigere i jobskabelse. Og det er her, vi fra SE sætter ind med virksomhedsbesøg og præsenterer medlemmer med deres kompetencer. Virksomhedsbesøg efter
sommerferien kan allerede nu planlægges, så vi lokalt er klar til at komme i gang.
2. 50 plussere er friske
”Mennesker i job over 50 år opfatter sig selv som både mere produktive, kompetente og
veloplagte end deres yngre kolleger. Og samtidig føler de sig sundere, når de skal give
karakterer for deres egne kost-, ryge-, alkohol- og motionsvaner.”
Læs mere om selvopfattelsen hos 50 plussere og andre interessante forhold om
aldersgruppen i artiklen her: https://www.dr.dk/nyheder/penge/folk-over-50-foeler-sigfriskere-og-mere-produktive-end-de-yngre
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3. Iværksætning i SE regi
Mens man er ledigt og aktivt medlem i et SE lokalnetværk, kan tiden – samtidigt med
almindelig jobsøgningsaktivitet – bruges til anden afklaring, end at komme tilbage til
samme type job som før ledigheden.
At afsøge mulighederne for at gå ”iværksætningsvejen” er muligt inden for SE´s rammer
og normale aktiviteter - så længe der er tale om afklaring med dertil hørende aktiviteter.
Og bl.a. kan medlemmer bruge hinanden til sparring og teste iværksætningsplaner.
Så snart et CVR.nr. udtages for at starte som selvstændig, skiftes A-medlemskabet dog
automatisk ud med et B-medlemskab.
4. Seniortænketank nedsat af regeringen
Den 31. maj nedsatte regeringen ved Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (Venstre)
regeringskommissionen Seniortænketank. For indholdet af kommissorium for
Seniortænketanken klik her: https://bm.dk/media/7281/kommissorium-for-taenketank-foret-laengere-og-godt-seniorarbejdsliv.pdf
Landskoordinator Bert van Malkenhorst er på vegne af Senior Erhverv medlem af
tænketanken. Jeg er derfor interesseret i – på baggrund af kommissorium – at høre jeres
bidrag, ideer eller andet til anvendelse i Seniortænketanken. Det kan være, at du som
medlem sender det direkte til landskoordinator per mail og/eller I lokalt i netværket drøfter
ideer og muligheder og sender det til mig. Eksempelvis kan det foregå på et medlemsmøde
eller andre medlemsaktiviteter.
Til info: Seniortænketanken har været nedsat én gang før (april 2015) af daværende
Beskæftigelsesminister Henrik Dam Christensen (Socialdemokratiet) – også dengang var
SE landskoordinator Bert van Malkenhorst medlem af Seniortænketanken. Den daværende
Venstre regering nedlagde i september 2015 kommissionen.
5. 4 tips: sådan finder du de skjulte jobs i Jobnet
Har du brug for en bedre søgning på jobnet.dk, giver en artikel på nyledige.dk gode tips. 4
tips giver mulighed for at lave avancerede søgninger v.h.a. de såkaldte boolske operatorer
– se artiklen her: https://nyledige.dk/blog/4-tips-saadan-finder-du-de-skjulte-jobs-ijobnet/
6. Filbibliotek
Opdateret med bl.a. ERFA2 og kursusmaterialer.

Venlig hilsen
Bert van Malkenhorst,
se-koordinator@mail.dk
Tlf. 3023 2929
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