• Rekrutteringsveje
• Virksomhedernes DNA og forretningsforståelse
• Bevidste valg og strategier
• Praktik – en investering
Som deltager i forløb ved Marselisborg, får du
adgang til Marselisborgs Jobmatch og Marselisborgs virksomhedsnetværk med aktuelle
job og praktikker.

Jobsparring ved
Marselisborg Work & Life
I Jobsparring ved Marselisborg Work & Life
får du et forløb målrettet lige præcis din
situation. Sammen finder vi ud af, hvordan
du gennem sparring, nye metoder og værktøjer lander dit næste job.

Varighed
Du kan forvente, at der hver uge vil være min.
3 timers aktivitet i forløbet, der er af op til 13
ugers varighed. Der er deltagelse i aktiviteter
2 gange om ugen.

Opstart
Første mødedag og tidspunkt er førstkommende mandag kl. 9:00 – 11:30. Efterfølgende
starter dagens aktiviteter kl. 08.30, bortset fra
fredag, hvor vi starter kl. 9.00.

Der vil være individuel sparring med din personlige jobcoach (i gennemsnit 30 minutter
pr. uge), workshops og netværksgrupper.
Derudover vil der være hjemmeopgaver, tid
til egen jobsøgning og netværksaktiviteter.

Indhold
Vi ser frem til at tilbyde dig et intensivt
videns- og workshopforløb.
Eksempler på aktiviteter:
• Workshops om arbejdsmarkedet og jobsøgning – geografisk og faglig mobilitet
• Oplæg om muligheder i det aktuelle arbejdsmarked i ind- og udland
• Netværk og SoMe som redskaber i jobsøgningen
• Individuel sparring

Dit udbytte
I løbet af din tid hos os vil du få sat turbo på
din jobsøgning. Du vil få insidertips til, hvilke
virksomheder, der efterspørger profil som
din, herunder blive præsenteret for konkrete
jobåbninger.

kan formidle dette, så de vælger dig som deres kommende medarbejder.
Målet er at du i forlængelse af forløb starter
job eller har klar strategi for vejen til dit næste job.

Tilrettelæggelsesform
Forløbets individuelle og holdbaserede
workshop og vejledningsaktiviteter tilrettelægges dels som almindeligt fysisk fremmøde
på vores adresse dels online via Microsoft
teams eller Zoom.

Derudover vil du blive skarpere på, hvad du
kan tilbyde virksomhederne, og hvordan du

Afbud / sygdom:
Ring på +45 3119 5813 eller skriv
til os på jobservicecenter@
marselisborg.org, inden kl. 8.30,
hvis du er syg, skal til en jobsamtale eller starte arbejde og har en
aftale hos os samme dag. Husk at
du også er forpligtet til at melde
dig syg via jobnet.

For yderligere
information
kontakt venligst:

René Jeddi Pedersen
Områdechef
Tlf.: 2158 8294
Mail: rjp@marselisborg.org

Kursusadresse:
MARSELISBORG WORK & LIFE
Flæsketorvet 91K, 1711 København V

