Medl.nr.

Indmeldelsesskema
Navn
Adresse
Postnr. og by
Telefon
Mobil
E-mail
Fødselsdag

Medlemsstatus
A1-medlem

Jeg er 50 år og jobsøgende med rådighedskrav

A2-medlem

Jeg er 50 år og jobsøgende uden rådighedskrav [efterlønner eller fritstillet]

B-medlem

Jeg er ikke jobsøgende [pensionist eller lign.]

Aftalt aktivitet i Senior Erhverv Midtjylland
(Sæt kryds)
Medlemsservice
Virksomhedsservice
Kontorgruppen
PR- og medie-gruppen
IT-gruppen

Personligt CV
Som medlem af Senior Erhverv Midtjylland erklærer jeg mig indforstået med at oprette mit CV med jobmål på
Senior Erhverv Midtjyllands hjemmeside.
Jeg erklærer mig også indforstået med at disse data (inkl. navn og telefonnr.) kan anvendes i forbindelse med
konkret og målrettet jobsøgning i virksomheder – ja
nej
Som medlem har jeg fået udleveret og accepteret Senior Erhverv Midtjyllands aktuelle vedtægter.

Dato
Udfyldes af Senior Erhverv Midtjylland
Modtagelses- og indmeldelsessamtale foretaget af
Kontingent kr. 100,00/halvår modtaget af

Underskrift

Betaling af kontingent
Kontingentindbetaling er halvårlig eller pr. år medio januar og juni. 100 kr/halvår eller 200 kr/år.
Bank er Handelsbanken og bankkonto: 7620 – 4013361.

Vejledning i oprettelse af CV
1. Gå ind på http://www.seniorerhverv-midtjylland.dk/
2. Første gang du bruger medlemslogin (find den i menuen under Medlem -> Medlemslogin CV), skal du
bruge:
a. Brugernavn: medlemsnummer
b. Adgangskode: medlemsnummer
3. Efter Login skal du - for at komme videre - skifte adgangskode til den kode, som du vil benytte fremover
(benyt ikke din kode fra f.eks. netbank eller borger.dk!).
4. Dernæst skal du oprette dit CV! I menuen til venstre vælger du punktet: Indtast/ret CV
Husk at du skal oprette og indtaste mindst et mini-CV plus det egentlige CV, som rummer alle dine CVoplysninger. Følg teksterne på skærmen.
Har du brug for hjælp, kan du kontakte medlemsservice på tlf. 97 12 50 35 i kontortiden.

Senior Erhverv Midtjylland på internettet
Find alle oplysninger på vores hjemmeside: http://www.seniorerhverv-midtjylland.dk/.
Facebook
Du kan også finde Senior Erhverv Midtjylland på Facebook på: https://www.facebook.com/SEMidtjylland/
[kampagneside] eller: https://www.facebook.com/groups/SEMidtjylland/ [lukket medlemsgruppe].
LinkedIn
På LinkedIn finder du vores gruppe på: https://goo.gl/gAarns [genvej].
Tip: Gem siderne som bogmærker i din browser. Så er vi nemmere at finde!
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