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Et nyt år med nye aktiviteter
Til alle Senior Erhverv medlemmer
1. Find muligheder og grib chancen …
2. Bisnode Markedsdata
3. SE-DK – landsdækkende udvalg
4. Udviklingen i efterløn
5. Ledige oktober 2018
6. SE-DK kurser/aktiviteter fra starten af 2019

1. Find muligheder og grib chancen …
Et nyt år er startet og arbejdsmarkedet boomer – se notits længere ned i teksten. Gennem
selvhjælp og fælleshjælp i dit lokale SE netværk kan I se på jobmuligheder og arbejdsmarkeds tendenser i området. Hold hinanden orienteret, send mails rundt med gode
jobforslag og ikke mindst brug kompetencerne i SE til at få gennemgået dit CV og dine
ansøgningstekster. Med andre ord: vær udfarende og meget aktivt. Det gælder også
virksomhedsbesøg, som snarest bør komme i gang igen – sådan findes muligheder;
herefter er det op til dig at gribe chancen!
2. Bisnode Markedsdata
Fra fredag d. 11 januar benyttes ny adgangskode til fællesadgangen på
https://www.bisnode.dk/login (klik så videre til ”Bisnode Navne & Numre og Erhverv”) eller
på http://erhverv.nnmarkedsdata.dk - informationen herom er sendt i særskilt mail til
kontoret.
3. SE-DK – landsdækkende udvalg
Til alle medlemmer - Ultimo januar/primo februar sammensættes fagudvalgene for kurser,
IT og PR/markedsføring i SE-DK. Har du interesse og kompetencer, som kan bruges i ét af
udvalgene, hører UTUN udvalget hhv. landskoordinator gerne fra dig.
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Mere info herom hos din bestyrelse og pjece om opgaveindhold for udvalgene mm. fås på
kontoret.
4. Udviklingen i efterløn
Antal personer på efterløn og indbetalere til efterlønnen tager endnu et nøk nedad.
November 2018 modtog 48.591 efterløn og i sammen måned november betalte 373.230 akasse medlemmer efterlønsbidrag. Se link til kort artikel i Fagbladet 3F om antal
efterlønsmodtagere: https://fagbladet3f.dk/artikel/antal-efterloensmodtagere-under-50000
5. Ledige oktober 2018
Oktober 2018 lå ledigheden på 3,9 procent, eller hvad der svarer til 106.400 personer
(opgjort som bruttoledighed for dagpengemodtagere og jobparate kontantshjælpsmodtagere) - det er den laveste ledighedsprocent siden finanskrisen. Siden sommeren
2015 er der kommet 153.100 flere job i den private sektor, og i september 2018 lå
lønmodtagerbeskæftigelsen på 2.760.100 personer – det sidste tal er det højeste nogen
sinde antal registrerede beskæftigede. Tallene fremgik af svar fra Beskæftigelsesministeren
til Folketingets Beskæftigelsesudvalg i december måned.
6. SE-DK kurser/aktiviteter fra starten af 2019
Planen i 2019 er at starte kursusaktiviteter fra og med uge 6 - Kursus- og
aktivitetskalender og tilmeldingsoversigt tilgår lokalnetværkene medio januar.
I uge 6 bliver der afholdt Intro kurser og i uge 8 er der planlagt 2-dages
Virksomhedsservice kursus i Svendborg.
Kursustilmeldingsmaterialer til kurserne er sendt / sendes til det lokale netværkskontor.
- Alt tilmelding til kurserne foregår via jeres lokale kursusansvarlige / kontor (og altid på
fast tilmeldingsskema, som sendes til landskoordinator).
Læs mere om kursusindhold i SE´s kursusbeskrivelse, som haves på det lokale kontor og
tag gerne en snak om kurserne med den lokale kursusansvarlige.
Venlig hilsen
Bert van Malkenhorst,
se-koordinator@mail.dk
Tlf. 3023 2929
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