Temamøder i efteråret 2019 i Socialpædagogernes A-kasse i Esbjerg
HUSK! Du kan vælge at bruge et temamøde i forbindelse med en rådighedssamtale. Så får du
både inspiration og rådighedssamtale på samme tid!

Bookning af temamøde
Du kan booke dig til temamøderne på Netkassen – Book et møde
Du er også velkommen til at sende en mail til mig, så vil jeg tilmelde dig mødet. Min mailadresse
er: LLS@SL.DK
Jeg ser frem til at møde dig på temamøder.
Alle vores temamøder holdes hos Socialpædagogernes A-kasse, Randersvej 38, 6700 Esbjerg
Såfremt du bliver forhindret i at deltage i temamødet, bedes du skrive på dagpenge@sl.dk og
melde afbud
Som ledigt medlem af SOCIALPÆDAGOGERNE kan du søge om befordringsgodtgørelse ved
deltagelse i temamøder – ansøgningsskema fås på mødet

Læs om temamøderne her:
Torsdag d. 19. september kl. kl. 12-15
Fokus på jobsøgning og det dynamiske CV
Mødet har fokus på din jobsøgning, blandt andet med perspektivet som ansættelsesudvalg, hvor vi
gennemgår deltagernes ansøgning og CV, så inden mødet bedes du sende et eksempel på en
ansøgning samt sende dit CV - begge dele vil blive brugt i denne øvelse.
Du bedes også medbringe et stillingsopslag på et job, du kan tænke dig at søge, så vi kan arbejde
helt konkret med de ting der optager dig lige nu. Har du en bærbar eller en tablet, kan du med
fordel tage den med.
Til mødet er der kaffe og the og frugt.
Torsdag d. 15. oktober kl. 10-12
Brug Linked In i din jobsøgning
Vi vil på temamødet tale om fordelene ved at bruge Linked In i din jobsøgning.
Der vil blive gennemgået hvordan profilen opbygges, og hvordan Linked In kan bruges i fht. at
skabe et fagligt netværk. Der vil være et oplæg efterfulgt at muligheden for at arbejde med at lave
en Linked In profil på mødet.
Medbring derfor computer - ikke tablet.
Der serveres frugt, kaffe og te.

Fredag d. 1. november kl. 9.30-12.30
Jobsamtalen – tips og forberedelse
Temaet på mødet er selve jobsamtalen (forberedelse, jobsamtalen og opfølgning på samtalen).
Mødet bliver en blanding af oplæg, fælles drøftelse og erfaringsudveksling. Der vil være
gruppearbejde såvel som individuelle øvelser og du vil blive udfordret på de ting, du har svært
ved!
Vi sørger for at skabe trygge rammer, så det bliver en intens og udbytterig dag.
Der serveres frugt, kaffe og te.

Torsdag d. 12. december kl. 10-12.30
Fokus på jobsøgning og det dynamiske CV
Mødet har fokus på din jobsøgning, blandt andet med perspektivet som ansættelsesudvalg, hvor vi
gennemgår ansøgning og CV, så inden mødet bedes du sende et eksempel på en ansøgning samt
sende dit CV - begge dele vil blive brugt i denne øvelse.
Du bedes også medbringe et stillingsopslag på et job, du kan tænke dig at søge, så vi kan arbejde
helt konkret med de ting der optager dig lige nu. Har du en bærbar eller en tablet, kan du med
fordel tage den med.
Til mødet er der kaffe og the og frugt.

