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Velkommen til Senior Erhverv Skive, Viborg og Morsø  

Det er os en glæde at byde dig velkommen som medlem i Senior Erhverv netværket.  

Vi er et upolitisk, frivilligt og non-profit netværk, der dækker Skive, Viborg og Morsø 

kommuner. Formålet med Senior Erhverv er bl.a. gennem selvaktivering at give aktive 

ledige seniorer mulighed for at vende tilbage til et job.  

Senior Erhverv Skive, Viborg og Morsø er en del af Senior Erhverv Danmark. Vi er sammen 

med 22 andre selvstændige netværk med i Senior Erhverv Danmark og støttes af Styrelsen 

for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).  

Er du kørt træt og mangler socialt samvær, så kom og få en snak med ligestillede.  

Brug netværket, og bidrag med det, du er god til. 

 

 

Aktiviteter i Senior Erhverv netværket 

Vi ser gerne, at du bruger Senior Erhverv Skive, Viborg og Morsø netværket så meget som 

muligt, deltager i netværkets kurser, tager del i netværkets arbejde og løbende holder 

kontakt os.  

Alle medlemmer er velkomne til at bruge kontoret i åbningstiden. Her findes telefoner, pc’er 

med internetadgang, printer, kopimaskine, fotoapparat mv., som kan benyttes til aktiviteter 

der er foreneligt med netværkets formål. 

Hold netværket orienteret om din status  

Hvis du kommer i arbejde, bedes du meddele dette til det lokale kontor så hurtigt som 

muligt. Vi vil gerne vide, om dit CV skal deaktiveres, om du stadig ønsker at modtage mails 

fra os, eller om du ønsker at blive slettet af vores mailliste.  

Husk også at give netværket besked, hvis du har aftaler, andre skal overtage. 

Vi kan kontaktes på vores adresser eller på telefonen. 

 

Åbningstider Nykøbing M  Åbningstider Viborg   

Første og tredje tirsdag i hver måned  

kl. 11.00-13.00   

 Mandag  kl. 09.00-12.00  

  Onsdag  kl. 09.00-12.00  

 

Vi kan altid kontaktes telefonisk på telefon: 61 27 40 06. 
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Sådan fungerer medlemskabet.  

 Du er tilmeldt, når du har fået dit medlemsnummer og har indbetalt 

100 kr. på vores konto nr. 9570 0012762046.  

Du bliver som medlem registreret i vores medlemsdatabase, men du 

skal selv lave dit CV (se sidste side i denne folder) – gerne med 

assistance fra netværket.  

 

 

Udvalg og grupper i Senior Erhverv netværket 
Kontor og Administration (ADM)  

Står for den daglige drift.  

Betaler regninger, bogfører, sender rapporter og timeforbrug til STAR, aflægger regnskab 

og udfærdiger budgetter. 

Medlemsservice (MS)  

Introduktion til nye medlemmer, medlemsinformation, rådgivning og vejledning samt 

jobformidling.  

Virksomhedsservice (VS)  

Opsøger og vedligeholder kontakter til erhvervslivet og markedsfører Senior Erhverv og 

vores medlemmer.  

PR og Markedsføring (PR)  

Forestår kampagner for at synliggøre netværket. Udarbejder informationsmateriale til 

virksomheder, ledige seniorer, jobcentre og pressen.  

IT-support (IT)  

Vedligeholder og videreudvikler netværkets samlede IT – herunder webside, mail og 

aktivitetskalender.  

Ad hoc grupper  

Tager initiativer til nye projekter og følger dem fra start til slut. Laver særlige aktiviteter, 

herunder bl.a. Åbent Hus, sommerfest, udflugter, orienteringsmøder og Julefrokost mv. 

 

 

Landsdækkende udvalg og møder 

Er der særlige emner eller områder, som du i særlig grad brænder for, er der mulighed for at 

du kan deltage i et af de landsdækkende udvalg og møder. Her kan du deltage i 

tværgående drøftelser på møder. Du kan også blive bidragsyder til fælles politikker, 

information og materialer til brug for alle netværk. Du er med til at udvikle Senior Erhverv og 

gøre det synligt for erhvervslivet og samfundet. 
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Landsdækkende kursustilbud.  
Senior Erhverv Skive, Viborg og Morsø er en del af Senior Erhverv Danmark, og derfor kan 

du deltage i de landsdækkende kurser. Vi dækker kursusudgift, overnatning og transport.  

Kurser og seminarer   

Kurserne omfatter bl.a. Introduktion, Medlemsservice (MS), Virksomhedsservice (VS) og 

Netværksledelse (NVL).  

Introduktionskursus er af én dags varighed og afholdes i et af de lokale netværk i 

Midtjylland. 

De øvrige er todages kurser, der normalt afholdes i Svendborg.  

En aktuel oversigt over kurserne ligger på hjemmesiden. Tilmelding til netværkets kurser 

sker gennem det lokale netværk. 

 

 

Få dit CV i vores database  
Når du er blevet tilmeldt netværket og har fået dit medlemsnummer, kan du oprette et CV og 

lægge op til fem miniprofiler op i databasen på hjemmesiden. Herefter har virksomheder 

mulighed for at logge ind og læse dem. 

Gå ind på vores hjemmeside: www.seniorerhvervdanmark.dk/skiveviborg, klik på FOR 

MEDLEMMER i hovedmenuen og vælg herefter Medlemslogin CV.  

Første gang bruger du dit medlemsnummer to gange – både som login og som kode. 

Derefter får du muligheden for at danne en personlig kode – husk denne kode herefter.  

Vær opmærksom på, at alle med administratorrettigheder kan se den, så vælg ikke den 

samme som den, du bruger til din bankkonto.  

Inde i databasen vælger du Indtast/ret CV.  

Du indtaster nu dit CV, som du ønsker, det skal blive vist – husk at gemme. Derefter 

opretter du mindst én og gerne flere miniprofiler.  

Når en virksomhed har fattet interesse for dig via dit CV i vores database og kontakter os, 

får du henvendelsen sendt direkte til din egen indbakke (uden at virksomheden kan se din 

mailadresse, eller hvem du er), således at du omgående kan reagere på henvendelsen.  

Har du problemer med det elektroniske, så spørg os. Vi hjælper gerne. 

 

Sådan finder du flere informationer 
Medlemmer er selv ansvarlige for at holde sig opdateret om netværkets aktiviteter.  

Vi gør det så let som muligt via hjemmeside, facebook og 

netværksbreve mv. Nogle informationer formidles som direct 

mails til jer. 

Det er en god idé jævnligt at besøge vores hjemmeside, som 

opdateres mindst én gang om ugen.  

At deltage aktivt i netværket giver dig den bedste information 

og indflydelse. 


