


 

Hurtigere i job og 
ny inspiration 
Der er rigtig mange muligheder for at 
komme i arbejde i øjeblikket.  
Vi ved, at du som ledig kan gå med 
mange tanker som:  

• Er der plads til mig?  
• Har jeg de kompetencer jeg skal 

ha’? 
• Hvordan får jeg nye kompetencer? 
• Skal jeg tilbage til det jeg kommer 

fra – eller er det nu jeg skal prøve 
noget nyt? 

• Hvad gør jeg for at få et job igen? 
• Hvordan laver jeg den bedste 

ansøgning/CV? 
• Kan jeg få kurser/uddannelse? 
• Og hvordan vil det være at sætte 

sig på skolebænken igen?  
 

 
 
 

VI KAN TILBYDE 
 

FÆLLESSKAB MED ANDRE 
JOBSØGERE OVER 50 ÅR   

 

VIDEN OG INSPIRATION TIL DIT 
KOMMENDE JOB  

 

EN ANDERLEDES MÅDE AT 
ARBEJDE MED DIN 
JOBSØGNING  

  

Stiller du dig selv nogle af disse spørgsmål 
– eller måske nogle 
 andre? Har du lyst til at møde andre i 
samme situation som dig? 
Og har du lyst til at blive klogere  
på dine muligheder og hvordan du  
kommer videre til det næste job? Så kom 
og deltage i jobklubben! 
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