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6. Filbibliotek
7. Kurser fra og med februar 2018
1. Starten på et nyt år
Et nyt år kan bruges til et nyt syn på ens omverden – herunder arbejdsmarked og
jobsøgning. Uanset hvordan det (ud)syn kommer til at se ud, starter ens omverden altid et
sted – nemlig hos dig selv. Hvad kan jeg gør anderledes ift. jobsøgningen, at bruge andre
og herunder at bruge det aktive medlemskab af Senior Erhverv netværket. Det er op til dig
at få mest muligt ud af dette aktive medlemskab – og heldigvis er året lige startet og der
er stadigvæk næsten et helt år til at få skabt de nødvendige ændringer …
2. Ansøgning 2018
De første netværk har fået deres tilsagn i december måned. Resten følger nu efter, således
at alle – som pt. har ansøgt midler til 2018 – har fået besked ultimo januar.
3. Bisnode Markedsdata
Fra i onsdags d. 17 januar benyttes ny adgangskode til fællesadgangen på
https://www.bisnode.dk/login (og klik så videre) eller på http://erhverv.nnmarkedsdata.dk
- informationen herom er sendt i særskilt mail til kontoret.
4. Resultater 2017 - hovedtal
Resultater for 2017, inkl. opgørelse over kursusdage, har været drøftet med STAR og ser
ud som følgende - STAR har udtrykt anerkendelse for årets samlede resultater:
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Antal A-medlemmer ved årets udgang

2.002

Antal A-medlemmer i arbejde

0.828

Antal nye A-medlemmer

1.366

Antal A-medlemmer gennemstrømmet over 4 kvartaler

2.079

Antal virksomhedsbesøg

5.309

Antal afholdte kursusdage (SE-DK)

802

I forhold til 2016 og 2015 fik SE netværkene færre medlemmer i arbejde.
5. Landsdækkende SE-DK udvalg = OPRÅB
Til 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.
Mere info herom hos din bestyrelse og pjece om opgaveindhold for udvalgene mm. fås på
kontoret.
Til bestyrelser:
I må gerne opfordre interesserede at henvende sig til landskoordinator – I første omgang
for en uforpligtende snak. Man kan evt. deltage i et udvalgsmøde, INDEN man beslutter sig
for at være fast medlem af et SE-DK udvalg.
6. Filbibliotek
Biblioteket er opdateret pr. 22/01.
7. Kurser fra og med februar
Planen i 2018 er at starte kursusaktiviteter fra og med uge 6.
Uge 6 bliver der afholdt Intro kurser og i uge 8 er der planlagt 2-dages Virksomhedsservice
kursus i Svendborg.
Kursustilmeldingsmaterialer til de 2 kurser 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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