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At være ledigt eller jobsøgende …
Til alle Senior Erhverv medlemmer
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1. Konference Aarhus
I Aarhus blev d. 15/1 afholdt konferencen ”Seniorer på arbejdsmarkedet – de kan og vil”.
Konferencen blev til gennem et initiativ blandt medlemmer af SE Aarhus. Se mere om
konferencen og konferencens materialer på følgende website:
http://www.cabiweb.dk/vnc/materiale-fra-arrangementer
2. Ansøgning 2018
På nuværende tidspunkt har næsten samtlige projekter modtaget deres tilsagn.
3. PFA – den 3. alder
Uddrag fra præsentationen af PFA´s rapport om den 3. alder:
”Arbejdslivet er et af de områder, hvor der er størst brug for at gøre op med
vanetænkningen og anskue fremtidens arbejdsmarked helt anderledes:
”Nøgleordet er ”cyklusser”. I fremtiden er det de færreste, der vil have én karriere fra
uddannelse til pension. De fleste vil i stedet opleve at skulle planlægge efter flere faser og
karrierer i arbejdslivet, som formentlig vil være mere forskellige. Nye funktioner, nye
arbejdsområder og ny faglighed undervejs – og det vil kræve fleksibilitet og nye modeller
for tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet,” siger Claus Kjeldsen, formand for
tænketanken og administrerende direktør på Instituttet for Fremtidsforskning.

Side 1 af 2

Se link her for PFA´s offentliggørelsen af rapporten: https://pfa.dk/newsarchive/2018/02/02/07/33/taenketank-leverer-bud-paa-det-gode-seniorliv
4. Bliv opdateret
Reglerne på dagpenge- og kontanthjælpsområderne bliver løbende ændret. Det er således
en god ide, at invitere medarbejdere fra en a-kasse hhv. jobcenter til at komme fortælle
mere om de seneste lov- og regelopdateringer i det lokale netværk.
5. Markedsføring af SE netværkene
I den kommende weekend er der annoncer for SE i Politiken (Sjælland version d. 16/2) og
Jyllands-Posten (landsdækkende d. 17/2). Under overskriften ” Er du 50+, ledig og savner
noget at rive i, så kontakt Senior Erhverv”, sættes der fokus på jobsøgningsnetværket
Senior Erhverv. Og d. 24/2 i Jysk/Fynske medier anvendes samme fremstød.
6. Kurser fra og med februar
Uge 10 afholdes 2-dages Medlemsservice kursus i Svendborg – kurset henvender sig til
alle, som har til opgave at modtage nye medlemmer og at sikre det aktive medlemskab af
vores lokalnetværk – kurset er dermed en forudsætning for hvert netværks løbende
netværksdrift. Kurset er også relevant for alle tovholdere og andre som er med til at
fremme virkelysten i lokalnetværkene.
Uge 10 afholdes der 2 Intro kurser.
Uge 11 er der planlagt afholdelse af Pressekontaktkurser.
Og uge 12 gennemføres ERFA1 møderne.
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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