
Gratis frokost
– med fokus på din fremtid...

Tilmelding og spørgsmål: 
Kontakt Jakob Quist på mail jakob.quist@silkeborg.dk eller mobil 24675392

Bedste hilsner

 

På vej mod job?

Kunne du tænke dig at komme i dialog med nogle erhvervsfolk, der har
fingeren på pulsen og som ved hvad det kræver at komme videre? 
Erhvervsfolk der har lyst til at give dereserfaring videre til jer, som ikke
lige nu er en del af arbejdsmarkedet.
 
I samarbejde med ledere fra erhvervslivet vil Jobcenter Silkeborg gerne 
klæde dig bedst muligt på til at nå dit mål om fast job. Derfor afholdes
en række møder, hvor vi kan love en lækker frokost i hyggelige omgivelser 
uden betaling eller særlige krav til dig. Her får du sparring og helt konkrete 
råd til netop din situation og hvilket job, du burde gå efter.

Da vi gerne vil skabe optimale rammer, så du får højst muligt udbytte af
mødet, er deltagertallet begrænset til fem jobsøgende på hvert møde.
I vil møde tre erhvervsfolk.

Hvor: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg
Hvornår: Du kan vælge mellem følgende datoer i 2019
(efter først-til-mølle-princippet): 31/1, 1/3, 29/3, 26/4, 31/5, 28/6.

Kl. 11.00 – 12.00 introduktion og vejledning med en erhvervskonsulent
fra Jobcenter Erhverv, som du har talt med inden mødet 
Kl. 12.00 – 13.30 ca. frokost med lokale erhvervsfolk
Kl. ca. 13.30 – 14.00 Opsamling sammen med erhvervskonsulent, 
så du får det bedste med fra mødet

Jobcenter Silkeborg

Bedste hilsner
Jobcenter Silkeborg

24/5 og 28/6

Venlig hilsen
Jobcenter Silkeborg

Tilmelding til:
Erhvervskonsulent Malene Gandrup, mga@silkeborg.dk, 2157 8050
Erhvervskonsulent Henriette Ganderup, hcg@silkeborg.dk, 2168 0759

: 30/8, 25/10 og 29/11

Derudover frokostmøder i Rummelig Uge 38:
16/9, 17/9, 18/9, 19/9 og 20/9

Kl. 11.30-12.00 Introduktion ved erhvervskonsulent
Kl. 12.00-13.30 (ca.) Frokost med virksomhedsledere
Kl. 13.30-14.00 Opsamling ved erhvervskonsulent

deres erfaring videre til jer, som ikke


