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At være aktivt og have motivation er hinandens forudsætninger …
Til alle Senior Erhverv medlemmer

1. Åbent hus uge 17
2. At smede mens jernet …
3. Haves et godt antivirus?
4. Nye regler for frivilligt arbejde
5. Kurser fra og med marts 2018
1. Åbent hus
I uge 17 afholdes Senior Erhvervs forårs åbent hus. Som en del af forberedelserne afholdes
Pressekontaktkurset 6 uger inden da.
Landskoordinator aftaler som sædvanligt omtale gennem Jobindex op til åbent hus ugen.
2. At smede mens jernet …
At smede mens jernet er varmt – er et gammelt udsagn; som måske kan bruges på dagens
arbejdsmarked. Der er små tegn på begyndende mangel på arbejdskraft, og det gør, at
arbejdsgiverne er nemmere at tale med. Derfor er det vigtigt, at SE lokalnetværkene
organisere sig – især i virksomhedsgruppen – og gør klar til og gennemfører
virksomhedsbesøg.
3. Haves et godt antivirus?
Og nej, her er der ikke tale om emnet influenza og lignende som hersker for tiden. Har alle
laptops / pc´er et godt antivirus installeret – såvel i SE lokal og der hjemme? Et lokalt SE
netværk har for tiden en del besvær med at fjerne noget ”grumt og genstridigt” – at flere
omgange.
Det vigtigste er dog den menneskelige faktor – man bør ikke klikke på alt muligt som
lokker. Ej hellere i facebook opslag eller lignende steder – her florerer virus-skidtet også
righoldigt.
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4. Nye regler for frivilligt arbejde
Der er kommet nye regler for frivilligt arbejde pr. 1/1-2018 – se linket her:
http://star.dk/da/Om-STAR/Nyt-fra-STAR/Nyheder/2018/1/Nye-regler-om-fradrag-forfrivilligt-uloennet-arbejde-for-dagpengemodtagere-mv.aspx .
SE aktiviteterne drejer sig om jobsøgning = på alt mulige måder at komme tilbage til
arbejdsmarkedet. Og jobsøgning er ikke frivilligt arbejde.
5. Kurser fra og med marts
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 kontorvagter, alle tovholdere og andre som er
med til at fremme virkelysten i lokalnetværkene.
Uge 10 afholdes der 2 Intro kurser – tilmeldingsskema forefindes på lokalkontoret.
Uge 11 er der planlagt afholdelse af Pressekontaktkurser – tilmeldingsskema forefindes på
lokalkontoret.
Og uge 12 gennemføres ERFA1 møderne.
Workshops i SE´s portalsider (i joomla) afholdes i uge 14.
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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