Medlemsbrochure Vestegnen
Hvad koster det?
Medlemskab af Senior Erhverv Vestegnen
koster kun kr. 50,00 pr. kvartal i kontingent.

Tilbud til alle
aktive
jobsøgende 50+

Her finder du os

Ingen er ansat, så...
Du forpligter dig som medlem til at yde en frivillig
indsats i dit lokale netværk i minimum 10 timer
pr. måned. Aktiviteterne, som er ulønnede, foregår typisk i arbejds- og projektgrupper. Det giver
dig inspiration og holder dig i gang med en god
hverdag sammen med andre. Derudover holder
vi en række arrangementer af social karakter.

Finansiering
Senior Erhverv er et projekt, der er finansieret af
satspuljemidler via STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Senior Erhverv Vestegnen
Hovedvejen 150, 1. tv.
2600 Glostrup
Telefon: 43 66 17 10
E-Mail: kontakt@seniorerhverv-vestegnen.dk
Hjemmeside: www.seniorerhverv-vestegnen.dk

Viden - erfaring - motivation

Kontortid:
Tirsdag og fredag klokken 10:00 - 12:00
Onsdag og torsdag klokken 10:00 - 14:00



Udvidelse af dine
jobsøgningsmuligheder



Hjælp til selvhjælp



Et stærkt netværk



I arbejde igen via selvaktivering

Fælles markedsføring
Vi er en lokalt netværk, som har til formål at
arbejde for:


at ledige over 50 år opnår et job



at fremme nye beskæftigelsesområder for
seniorer.

I Danmark er der i dag 22 selvstændige Senior
Erhverv netværk, som arbejder i det landsdækkende netværk Senior Erhverv Danmark.

Det overordnede formål er
at få så mange medlemmer som muligt i
arbejde efter princippet “Hjælp til selvhjælp“.

Du kan blive medlem, hvis


du er mindst 50 år
og



du er tilmeldt et jobcenter som jobsøgende
og er til rådighed for arbejdsmarkedet, eller
er jobsøgende efterlønner/pensionist

Fælles markedsføring af alle medlemmer
giver dig større chancer og flere muligheder
for at få et job.

Hvordan får du mere at vide?

Du lægger dine CV data anonymt på vores
hjemmeside, så potentielle arbejdsgivere
kan se det.
Vi profilerer aktivt medlemmerne gennem
virksomhedsbesøg i lokalområdet.

Kom forbi og hils på os
tirsdag og fredag kl. 10 - 12
onsdag og torsdag kl. 10 - 14



Vi giver gerne en kop kaffe



Vi holder info- /intromøder for nye
medlemmer hver torsdag kl. 12.



Ring til os på telefon 43 66 17 10

Senior Erhverv medvirker til, at målgruppen
- ledige over 50 år - opnår job på
arbejdsmarkedet.



Send os en e-mail på adressen:
kontakt@seniorerhverv-vestegnen.dk

Det sker bl.a. ved:
 etablering af netværk
 netværksaktiviteter
 projektudvikling
 afklaring af kompetencer og
uddannelsesbehov
 viden- og erfaringsformidling
 projekter til fremme af nye jobområder:
såsom - hjemmearbejdspladser, vikarjob
og forretningsinitiativer



Besøg vores egen hjemmeside:
www.seniorerhverv-vestegnen.dk



Besøg den landsdækkende hjemmeside:

Vær aktiv blandt gode netværks kollegaer.
Vi giver hinanden inspiration og opbakning
og udveksler viden og erfaring.

www.seniorerhvervdanmark.dk

Vidste du, at
85 % af alle senioransættelser
sker via netværk ?

