CV ARBEJDSFASTHOLDELSE
Tilbud jf. § 32 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats

FOKUS PÅ AT GØRE DIT CV PÅ JOBNET SKARPERE

I Arbejdsfastholdelse har vi en workshop til dig, der har brug for at få udarbejdet eller opdateret dit
CV på Jobnet.
Formålet med tilbuddet er, at du får oprettet et CV på Jobnet, eller opdaterer dit
nuværende CV på Jobnet, så du er bedre stillet i din nuværende og/eller kommende jobsøgning.
Du får hjælp til det tekniske i forhold til udarbejdelsen af CV’et og du bliver klogere på, hvad et CV
konkret skal indeholde.
Hvorfor efterspørger vi dit CV, når du er sygemeldt?
Jobcentrets opgave er:
• at fastholde vores borgere i beskæftigelse
• at sikre, at vores virksomheder får den arbejdskraft, de efterspørger - samt
• at bidrage til, at vores borgere får adgang til de bedst tænkelige jobs, set i forhold til den
enkeltes kompetencer, erfaringer og jobønsker
Når du er sygemeldt har dit CV også stor betydning for det samarbejde vi skal have, for at fastholde
dig i din nuværende beskæftigelse eller fastholde, at du efter en sygemelding kan genindtræde på
arbejdsmarkedet i dit nuværende job eller som jobsøgende.

SÅDAN BLIVER DU TILMELDT

Din beskæftigelsesrådgiver tilmelder dig workshoppen CV-Arbejdsfastholdelse.
Du vil få en indkaldelse i din e-boks, hvor du bliver informeret om tid og sted for workshoppen.

SÅDAN FOREGÅR DET

Workshoppen foregår hver torsdag kl. 13.00 -15.00 på Jobcentrets adresse i Verninge.
Der er tale om en enkelt undervisningsdag med maximalt 8 deltagere.
Du skal huske at medbringe dit NemID.
Det vil herudover være en fordel, at du medbringer dit tidligere CV eller Min Kompetencemappe.
Du kan medbringe din egen computer eller få en computer stillet til rådighed i undervisningen.
Husk at melde afbud til Jobcentret på 6474 7059 #1, hvis du er forhindret, så du kan få en anden tid.
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