Job og uddannelse

Gør et overbevisende indtryk på din kommende arbejdsgiver!

Hent inspiration til din jobsøgning
Bliv klogere på hvad du er god til

Lav et skarpt CV
Bliv bedre til at gå til jobsamtalen

Lav en målrettet ansøgning der fænger
Læs mere på www.jobigen.viborg.dk

Vores Workshops er åbne for alle borgere i Viborg Kommune. Tager du alle workshops i et tre ugers forløb, vil du på den sidste dag
lave en handleplan. Der tilbydes 5 forskellige workshops af 1-3 dages varighed, som du efter eget valg kan deltage i.
Målret din jobsøgning
Jobsøgningsprocessen, kompetencer og
interesser, handlemuligheder m.m.

Den gode ansøgning
Indhold og form inkl. fremstilling af konkret
ansøgning.

Det personlige CV og CV på Jobnet.dk
Indhold, form og mulighed for sparring på
dit eget CV.

Den gode jobsamtale
Personlig fremtræden, præsentation og
kommunikation.

Virksomhedspraktik
Her orienteres om virksomhedspraktik
og løntilskud som ”løftestang” m.m.

Har du lyst til at deltage i en workshop møder du blot op på nedenstående tider på Vestervangsvej 4.
Lige uger

Ulige uger

Mandag

Målret din jobsøgning,
08.30 – 14.00

Den gode jobsamtale
08.30 – 14.00

CV – det personlige og på Jobnet.dk
08.30 – 14.00

Tirsdag

Målret din jobsøgning, fortsat
8.30 – 14.00

Den gode jobsamtale, fortsat
08.30 – 14.00

CV – det personlige og på Jobnet.dk, fortsat
08.30 – 14.00

Onsdag

Alle onsdage, selvstændigt arbejde

Torsdag

Målret din jobsøgning, fortsat
08.30 – 14.00

Den gode ansøgning
08.30 – 14.00

Fredag

Virksomhedspraktik
08.30 – 12.00

Den gode ansøgning, fortsat
08.30 – 12.00

Du har mulighed for at kontakte din Beskæftigelsesmedarbejder for yderligere plan for din jobsøgning.
For yderligere information er du velkommen til at møde op hos Jobigen Viborg på Vestervangsvej 4 eller tage direkte kontakt til:

Jobigen Viborg 100-110-0023 Job og Uddannelse

Tina Brammer Olesen
Job og Uddannelse
Tlf.: 8787 4543
Email: to3@viborg.dk

Ena Toftgård Klausen
Job og Uddannelse
Tlf.: 8787 4523
Email: enj@viborg.dk
Jobigen Viborg
Vestervangsvej 4
8800 Viborg

