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Personligt CV/
ansøgning
Vi gennemgår forskellige CV eksempler.
Du får inspiration og vejledning til at vælge netop dit CV og du får
afklaret dine personlige kompetencer.
Ansøgning. Du får inspiration og info omkring den motiverede ansøgning.
Hvad skal med og hvad skal ikke med.
Er der forskel på en opfordret og en uopfordret ansøgning?
Desuden kigger vi på forskellige mulige indgange til jobsøgning.
Læs mere på www.jobboxen.ikast-brande.dk
Varighed:
2 fremmødedage
Forberedelse
inden kurset: Ingen
Kursusledere: 	Jonna Haubro, jobkonsulent
Tilbudsnr.: 3.017.007
Del 1: 30. april 2019
Del 2: 7. maj 2019
kl. 09.35 – 13.00 Jobboxen, lokale 4
Tilbudsnr.: 3.017.008
Del 1: 21. maj 2019
Del 2: 28. maj 2019
kl. 09.35 – 13.00 Jobboxen, lokale 4
Tilbudsnr.: 3.017.009
Del 1: 18. juni 2019
Del 2: 25. juni 2019
kl. 09.35 – 13.00 Jobboxen, lokale 4
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Book tid
til vejledning
i Jobnet

Er du ny-ledig eller har du udfordringer med at bruge Jobnet?
Du kan booke tid til en grundig gennemgang af Jobnet ved
Jobboxværtinden, Maria.
Vejledningen vil bl.a. omfatte tjek af jobforslag, cv, joblog mv.
Mødet booker du via din Jobnet profil (i Jobboxen kan du
også få hjælp til at booke).
Sådan booker du på Jobnet:

1.
2.
3.

Vælg ”Min side”
Vælg ”Mine møder”
Vælg ”Book et møde”

4.	
Vælg mødeformen

”Vejledning i brugen af
Jobnet” og tryk ”fortsæt”, og gennemfør de
næste 3 trin.
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FVU-screening
Hvis du har svært ved at læse, skrive eller regne, kan vi tilbyde dig
en FVU-screening. Screeningen indledes med en kort introduktion,
hvorefter selve screeningen gennemføres. Afslutningsvis får du en
individuel samtale med en underviser fra AOF.
Har du behov for FVU-undervisning, vil du blive tilbudt FVUundervisning i 6 uger. Er du i målgruppen ordblind, vil du blive
tilbudt et 12 ugers kursus for ordblinde.
Målgruppe:
Ledige
Fremmøde:
1 dag
Kursusleder: AOF Center Midtjylland
Fremmøde:	Hver tirsdag kl. 13.00 ved AOF,
Eli Christensensvej 55A, 7430 Ikast.
Tag kontakt til din jobkonsulent for tilmelding
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Virksomhedskontakt
Mangler du inspiration til at finde virksomhederne inden for din branche?
Vil du gerne prøve kræfter med uopfordret jobsøgning?
Så er dette kursus lige noget for dig.
Forløbet afdækker mulighederne for at finde virksomheder og hvorledes
der kan skabes kontakt og dialog om jobmuligheder eller afklaring. Der vil
bliver arbejdet med IT redskaber der kan give overblik over virksomheder
i et større geografisk område som åbner for uopfordret søgning.
Læs mere på www.jobboxen.ikast-brande.dk
Målgruppe: Ledige
Fremmøde: 1 dag
Kursusleder: Nicolai Pedersen
Tilbudsnr.: 3.016.992
26. april 2019 kl. 9.35 – 13.00
Jobboxen, lokale 4
Tilbudsnr.: 3.016.993
10. maj 2019 kl. 9.35 – 13.00
Jobboxen, lokale 4
Tilbudsnr.: 3.016.995
14. juni 2019 kl. 9.35 – 13.00
Jobboxen, lokale 4
Tilbudsnr.: 3.016.996
12. juli 2019 kl. 9.35 – 13.00
Jobboxen, lokale 4
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Jobboxen
er et tilbud til ledige samt
job- og uddannelsessøgende,
hvor frivillighed, større ansvar,
inspirerende tilbud og ikke mindst
fokus på rigtige job
er nøgleordene.
Du kan henvende dig
i Jobboxen uden forudgående
aftale og få vejledning til
din jobsøgning.

Åben
vejledning

Find dit næste
job med LinkedIn
På workshoppen får du en introduktion til LinkedIn platformen,
herunder hvordan du opbygger din profil og bruger de rigtige
søgeord. Vi gennemgår de basale menuer og funktioner, og
sammen får vi oprettet din profil.
Workshoppen vil foregå som en kombination af oplæg og praktisk
arbejde med din profil. Der vil desuden være indlagt forskellige
opgaver på workshoppen, og mellem de to undervisningsdage skal
der løses en hjemmeopgave.
Læs mere om kurset og forberedelse inden start på
www.jobboxen.ikast-brande.dk
Målgruppe: Ledige
Fremmøde: 2 dage
Kursusleder: Mette Krabbe Møller
Tilbudsnr.: 3.017.019
Del 1: 25. april 2019
Del 2: 3. maj 2019
kl. 09.35 – 13.00 i Jobboxen lokale 4
Tilbudsnr.: 3.017.020
Del 1: 21. juni 2019
Del 2: 28. juni 2019
kl. 09.35 – 13.00 i Jobboxen lokale 4
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Læs mere og tilmeld dig på
www.jobboxen.ikast-brande.dk
eller kom ind i Jobboxen
og hør nærmere

Jobboxen │ Rådhusstrædet 6 │ 7430 Ikast │ jobboxen@ikast-brande.dk
Åbningstider: man–tirs 9.30–14.00 │ tors 9.30–17.00 │ fre 9.30–13.00

