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Har du brugt dine SE kolleger til at se på ansøgning eller CV?
Til alle Senior Erhverv medlemmer
1. Realkompetencer: vurdering, anerkendelse mm.
2. Søger medlemmer til SE-DK udvalgene = OPRÅB
3. HR messe deltagelse – god kontakt med HR målgruppen
4. Adhoc udvalg – i gang med at indsamle jeres viden og erfaringer
5. Kurser fra og med oktober 2018

1. Realkompetencer: vurdering, anerkendelse mm.
Kompetencer opnås gennem et langt arbejds-, fritids- og erfaringsliv – det gælder alle.
Nogle kompetencer har man fået papir på – dvs. fået en formel uddannelse, gennemgået et
(korter eller længere) kursus og fået uddannelsesbevis for gennemførelsen.
Anderledes er det med kompetencer erhvervet gennem fritidsarbejde og et (job)erfaringsliv. Man har således udviklet nogle kompetencer, hvor der ikke medfølger et kursusbevis
eller andet.
Dermed kan det være forbundet med vanskeligheder at (sand)synliggøre sådanne reelle
kompetencer, hvis de er medtaget i et CV. Men der er hjælp at hente gennem en RKV =
realkompetencevurdering.
Ovenstående beskrivelse MED flere links til information og vejledning findes i SE-DK
Filbiblioteket – se i mappen ”Medlemsinfo => Om kompetencer” – pdf-fil ”Om
kompetence”.
2. Søger medlemmer til SE-DK udvalgene = OPRÅB
Til medlemmer:
Fagudvalgene for Kurser, IT og PR / markedsføring i SE DK mangler medlemmer – måske
er det dig, der har kompetencerne til at varetage nogle opgaver i ét af udvalgene. Har du
interesse hører UTUN udvalget hhv. landskoordinator gerne fra dig.
Mere info herom hos din bestyrelse og pjece om opgaveindhold mm. fås på kontoret.
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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.
3. HR messe deltagelse – god kontakt med HR målgruppen
Også i år har SE deltaget i HR messen (3-4 oktober). Messen er stedet og tidspunktet hvor
HR medarbejderne (typisk fra mellemstore og store virksomheder) mødes for at høre om
de nyeste udviklinger mm.
SE har deltaget med egen stand – se stemningsbillede. SE standen var bemandet med
medlemmer fra lokalnetværkene i Storkøbenhavn og omegn. På standen blev der skabt
kontakt med over 100 interesserede. Yderligere over 500 HR personer ønsker information
tilsendt efter messen - dette arbejde vil foregå løbende.
Derudover blev der lavet en videofilm om SE på HR messen – filmen viser Charlotte Engell
fra SE som bliver interviewet af Katrine Lerche – initiativet kom fra Katrine Lerche og tak
for interesse for SE´s sag – se filmen her (kræver adgang til LinkedIn):
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6453511046534561792/
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4. Adhoc udvalg – i gang med at indsamle jeres viden og erfaringer
Udvalgsmedlemmer har nu udsendt spørgeskemaer til alle lokalnetværks kontaktpersoner
på en række udvalgte emner. Kontaktpersonerne blev gennem en tidligere forespørgsel
udpeget som værende relevante for emnerne under overskriften ”Administrative opgaver
og processer”.
Til kontaktpersonerne: vi ser frem til at modtage jeres svar snarest – svar sendes retur til
udvalgsmedlemmet som har tilsendt materialet.
Til bestyrelserne: jeres opbakning er vigtige og derfor må I gerne udvise den fornødne
interesse over for jeres kontaktpersoner.
5. Kurser fra og med oktober 2018
I uge 43 gennemføres Intro kurser – kurserne er særligt interessante for nye medlemmer
og har et sigte at få dig hurtigt i gang i SE lokalnetværket.
Og uge 44 afholdes kurser i Internetsider om SE´s portal (joomla).
D. 5. og 6. november afholdes SE seminaret.
Uge 46 er der planlagt et Virksomhedsservice kursus (2-dages VS kursus).
Uge 47 planlægges 3 regionale Projektseminarer (tidl. nævnt Administrationsseminarer).
MS 1-dags kurser er planlagt til uge 48.
Og årets sidste planlagte kurser er Intro kurser i uge 50.
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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