JOBSØGNINGSWORKSHOPS

WORKSHOPS
SKAB MENING I DIN JOBSØGNING

Er du interesseret i at tage workshopsene som et samlet forløb
kan du her se et overblik over de tre uger.

Job og uddannelse
- skab mening i din jobsøgning

Forløbet starter op hver mandag i lige uger.
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Målret din jobsøgning

Virksomhedspraktik

Mandag-Tirsdag
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Ansøgning

Mandag-Tirsdag
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Jobsamtalen

Afslutning

Læs mere om Jobigen på www.jobigen.viborg.dk

Jobigen Viborg er en specialiseret enhed i
Arbejdsmarkedsområdet under Job og Velfærd i Viborg Kommune

Jobigen Viborg
Job og uddannelse

Workshops
Det er muligt at deltage i de enkelte workshops eller tage det som et tre-ugers forløb.

Målret din Jobsøgning

CV

Ansøgning

På denne workshop arbejder vi med nogle af de
grundlæggende elementer i
din jobsøgning; kompetencer, værdier og målsætning.
Workshoppen sigter dermed
mod at gøre dig tydeligere
på, hvad du er god til, hvad
der er vigtigt for dig i dit arbejdsliv samt hvad der skal
til for, at du kan komme tilbage i arbejde. Denne viden
vil gøre dig skarpere på at
kunne sælge sig selv gennem CV, ansøgning og jobsamtalen.

Et målrettet og overskueligt
CV er afgørende for, at arbejdsgiver kan danne sig et
indtryk af din profil. På denne to-dages workshop arbejder vi både med det lovpligtige CV på Jobnet samt dit
personlige CV. Vi drøfter de
vigtige elementer, som et CV
er bygget op af, og du vil få
tid til at arbejde selv med dit
CV—hvad end det er på
Jobnet eller dit personlige
CV. Der er mulighed for for
individuel sparring med underviserne på begge workshopdage.

En målrettet ansøgning skal
overbevise arbejdsgiver om,
at det netop er din profil og
dine kompetencer, der udgør
den ideelle kandidat til den
ledige stilling. Vi vil på denne
workshop forholde os til både
form og indhold for den målrettede ansøgning, og du vil
samtidig få mulighed for at
arbejde med din egen ansøgning og få feedback på den.

Workshoppen afholdes hver
mandag, tirsdag og torsdag i
lige uger fra 8.30-14.

Workshoppen afholdes hver
mandag og tirsdag i ulige
uger fra 8.30-14.

Workshoppen afholdes hver
torsdag og fredag i ulige uger
- henholdsvis fra 8.30-14 og
fra 8.30-12.

Find din egen
virksomhedspraktik
Virksomhedspraktikken kan
være din fod indenfor til et
nyt arbejde. Du kan dog også anvende virksomhedspraktikken til at få indblik i en
ny branche, at styrke dit netværk eller at skærpe dine
kompetencer. Du vil på denne workshop blive klogere
på de regler og rammer, der
findes omkring det at komme
i en virksomhedspraktik, og
du vil få kontakt til én af Jobigens jobguider, som kan
støtte dig i at finde og oprette en virksomhedspraktik.
Workshoppen afholdes hver
anden fredag i lige uger fra
8.30-12.

Jobsamtalen
Der er mange ting på spil,
når du skal sælge dig selv til
en jobsamtale. Kropssproget
er en meget stærk del af
vores kommunikation, så
denne workshop vil derfor
fokusere på, hvordan du
levere en overbevisende
præstation med både dit
kropssprog samt indholdet i
det du siger. Du får mulighed
for at øve din personlige
præsentation og få feedback
på denne fra både underviseren og de andre holddeltagere.
Workshoppen afholdes hver
mandag og tirsdag i lige
uger fra 8.30-14.

Målret din jobsøgningafslutning
Disse dage henvender sig
primært til dig, som har fulgt
hele rækken af eller størstedelen af de foregående
workshops. Der vil her blive
fulgt op på de handlinger, du
allerede har sat i gang, og du
vil blive tydeligere på, hvad
din plan er, efter du afslutter
dit forløb hos Jobigen. Du
kan samtidig blive afklaret
omkring, og om du har brug
for at deltage i de opfølgningsmøder, som Jobguiden
afholder i de efterfølgende
tre uger.
Workshoppen afholdes hver
torsdag og fredag i lige uger
- henholdsvis fra 8.30-14 og
fra 8.30-12.

