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Også jobsøgning kan være en rejse …
Til alle Senior Erhverv medlemmer
1. Åbent hus uge 17
2. Bestyrelseskonstitueringer
3. Indberetning kvartalsresultater
4. Jobbarometer fra STAR
5. ”Den gode ledighed”
6. Spørgeskema Virksomhedsdatabase
7. SE-DK kurser/aktiviteter mart-april

1. Åbent hus uge 17
I uge 17 afholdes Senior Erhvervs forårs åbent hus. Landskoordinator aftaler som
sædvanligt omtale gennem Jobindex op til åbent hus ugen.
2. Bestyrelseskonstitueringer
Efter at de årlige generalforsamlinger og bestyrelsesvalg er gennemført, er det tid til at
foretage bestyrelseskonstitueringer. Info om bestyrelsens (nye) sammensætning sendes til
landskoordinator – landskoordinator oplyser herefter STAR om de nye bestyrelsesforhold.
3. Indberetning kvartalsresultater
Senest d. 8. april indsendes 1. kvartalsresultatet til landskoordinator. Nyt 2019 skema
udsendes ma. d. 1. april (er ikke en april snar).
4. Jobbarometer fra STAR
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udgiver hver måned et jobbarometer,
der tager udgangspunkt i jobmulighederne for jobcentrets egne ledige. Jobbarometret
udarbejdes per Regional Arbejdsmarkedsråd (RAR) og på kommune-niveau. Se link her til
at gennemgå værktøjets muligheder og finde din kommunens beskæftigelsessituation på
udvalgte jobs: https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/det-lokalejobbarometer/
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5. ”Den gode ledighed”
Hvad karakteriserer "Den gode ledighed"? Spørgsmålet blev besvaret af en gruppe ledige i
netværket Ledige med Drive i Roskilde:
- At rejse, dvs. at flytte og bevæge sig (fysisk og mentalt)
- At være sammen med andre
- At lære nye ting
- At afprøve kompetencer (nuværende og nye)
- At der skabes mening for den enkelte og man mødes med respekt.
Hvornår har du tænkt dig at bruge SE netværket til det?
6. Spørgeskema Virksomhedsdatabase
Udviklerne af Virksomhedsdatabasen har rundsendt et spørgeskema. Halvdelen af
netværkene har svaret og den resterende del må gerne svare snarest. Hvis databasen ikke
bruges er en simpel mail med angivelse ”bruger ikke” tilstrækkelige.
7. SE-DK kurser/aktiviteter marts - maj
Uge 14 er det tid til afholdelse af Joomla workshops (kursus internetsider) og uge 15
gennemføres 1-dags Virksomheds Struktur kurser.
Uge 17 afholdes Åbent hus arrangementer rundt om i lokalnetværkene.
Kurser MS 1-dags afholdes i uge 18.
Uge 19 er det tid til gennemførelse af Introduktionsmøder for nye formænd (foregår
regionsvis).
Og i uge 20 afholdes 2-dages Netværksledelses kursus i Svendborg.
Uge 21 er Intro kursus for nye medlemmer planlagt.
Og uge 22 er det tid til VS 2-dages 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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