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Målgruppe: 
Aktiveringsberettigede ledige der er i ordinær beskæftigelse på mindre 
end fuld tid og af den grund er tilmeldt jobcenteret.

Tilbuddet til dig: 
En åben jobklub, hvor du får såvel individuel som kollektiv vejledning, 
støtte og sparring med henblik på at øge dine muligheder for at opnå ordinært 
job på fuld tid.
Du kan deltage i jobklubben i den tid, der svarer til restaktiveringen, Det vil sige det 
antal timer, hvor du ikke er i ordinær beskæftigelse.

Mål: 
Det er målet, at du opnår ordinær beskæftigelse på fuld tid, enten ved jobåbninger på 
din nuværende arbejdsplads, eller ved job inden for andre fagområder.

Mødetid:
Jobklubben har åbent dagligt mandag til torsdag fra 
kl. 9.00 til 14.00. Fredag fra kl. 9.00 til 13.00.
Du møder i det antal timer, der svarer til din restaktivering 
og afstemt i forhold til din arbejdstid.
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Indhold:
Individuel vejledning, støtte og sparring i forhold til jobsøgning herunder:
– Opfølgning og kvali�cering af CV'et
– Individuel coaching, feedback og inspiration
– Sparring i forhold til konkret jobsøgning
– Konkret hjælp til ansøgninger

Der vil være computere og internetadgang til rådighed.

Der arrangeres fælles oplæg og aktiviteter f.eks.:
– Ret og pligt i forhold til arbejdsmarkedslovgivningen
– Værktøj til målrettet jobsøgning, herunder anvendelse af relevante jobsøgningsredskaber
– Udarbejdelse af ansøgninger og revision af CV
– Skriftlige ansøgninger, opfordrede og uopfordrede
– Gode råd/træning i forbindelse med ansættelsessamtaler
– Plan for jobsøgning
– Hvordan ser arbejdsmarkedet ud: Jobåbninger, brancheskift m.v.
– Hvordan rekrutterer virksomheder?
– Virksomhedskontakt
– Netværk og roller, mønsterbrydning, taleteknik, kropssprog og kommunikation
–Hvordan får jeg energi/inspiration til at fortsætte med at søge med gejst?
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