netværksuddannelse

SÆT DIN RETNING

- DU ER IKKE JOBSØGENDE!

Du er kompetencer og passion, der søger det rigtige match.
Netværksuddannelsen giver dig værktøjerne,
der sætter din karriereretning.
Netværksuddannelsen er meget mere end netværk. Gennem uddannelsen får du øget selvindsigt i hvem du er,
hvad der motiverer dig og hvad du er passioneret omkring. Du bliver helt skarp på, hvordan du formidler det du
kan og vil og lærer at give ud af din viden.
HVAD KAN NETVÆRK?
Bruger du dit netværk optimalt, gør du livet lettere for dig selv. Du kan skabe flere muligheder
og nå hurtigere i mål. Det siges, at 2 ud af 3 stillinger aldrig slås op, men besættes gennem
netværk.

DET ER DET
BEDSTE KURSUS
FOR JOBSØGENDE
I ÅRHUS!

HVEM ER UDDANNELSEN HENVENDT TIL?
Uddannelsen er skræddersyet til dig som jobsøgende der enten
1) har flere års erfaring og søger dit næste eventyr,
2) har en lang videregående uddannelse og min. 4-6 måneders ledighed eller
3) overvejer at gå solo-selvstændig og søger afklaring på hvilken vej, du skal gå.

HØR

MERE
kontakt Kirsten
Simonsen,
for at høre, om
kurset er en
mulighed for dig

Kurset bevilges af Jobcenter
Aarhus.
SKRIV: ATT. KIRSTEN SIMONSEN

vtv@aarhus.dk

VI LÆRER DIG AT
• Bruge din indre drivkraft, passioner og kerneværdier som guide i dit arbejdsliv
• Klarlægge din fremtidige karriereretning, mål og strategi
• Skærpe dine personlige og faglige kompetencers værdi for erhvervslivet
• Udarbejde en personlig branding- og netværksstrategi
• Optimere dit CV og LinkedIn profil
• Udarbejde den uopfordrede ansøgning
• Udvide og fastholde et netværk der arbejder for dig

DIREKTE

41 87 43 62

INDHOLD
Uddannelsen består af faciliterede workshops og indlæg af kvalificerede undervisere
og eksperter samt indlagt tid til selvstudie. Den forløber over 6 uger og består af 2 dele:
DEL 1 (uge 1-4)
• Netværksstrategi og –metoder
• Personprofil som udgangspunkt for bedre forståelse af dig selv og andre
• Klarlægning af dine drømme, passioner, kerneværdier, drivkraft og
motivation
• Personlig branding strategi
• Stærk kommunikation af formål og kompetencer
• Klarlæg mål, indsatser og prioritering for din fremtidige karrierevej

SUPERFEDE
UNDERVISERE!
FEDT MILJØ

info@officelab.dk

14/09

JEG BLEV
KASTET UD I MIT
SOLOSELVSTÆNDIGE
PROJEKT PÅ EN
MERE SERIØS FACON
- DET ER SÅ FEDT!

04/10 – 19/11

KL. 14.00 – 15.30
STED

skæringvej 100,
8520 lystrup

HVAD ER OFFICELAB?

officelab er et virksomhedsfællesskab, der knytter mennesker
sammen og driver virksomheder
fremad. Her bliver du aktiveret,
inspireret og skubbet til, så du får
nye perspektiver på dit mål.

officelab a/s
Skæringvej 88
8520 Lystrup
officelab.dk
5033 4000

JOBCENTER

ALT HVAD VI HAR
LÆRT ER RELEVANT,
SPÆNDENDE, GIVER
SELVINDSIGT OG
MOTIVATION TIL AT
SØGE JOBS PÅ NYE
MÅDER

KURSUSFORLØB
TILMELD DIG HOS

MØDE
TIDSPUNKT

DEL 2 (uge 5-6)
Efter de første 4 uger er du nu klædt på til at arbejde mere målrettet og dedikeret
mod din karrierevej. Du kastes ud i at bruge de netværksstrategier du har lært,
i praksis. Der vil være specialiserede oplæg, der understøtter din kommende
rejse.
Kurset er 37 timer/ugen med workshops 3 til 4 gange om ugen i Lystrup.
Resten af tiden er afsat til selvstudie og netværk i vores kontorfaciliteter
blandt 200 virksomheder. Vi tilbyder et Corona-sikkert miljø under hele
forløbet med og har hygiejne og afstand i fokus.

INFO

