JOBBSØKERKURS
Vil du komme raskt ut i arbeid? Har du nettopp blitt arbeidssøker, eller trenger
du råd og tips om jobbsøkerprosessen?
Det tre uker lange jobbsøkerkurset passer for deg som er aktiv jobbsøker og trenger innspill
i jakten på ny jobb.
Jobbmarkedet endrer seg raskt, og det samme gjør jobbsøkerprosessen. Blant annet blir den
digitale søknadsprosessen og bruk av sosiale medier stadig viktigere. Profesjonelle
karriereveiledere vil på Jobbsøkerkurset gi deg råd og hjelp i alle sider av
jobbsøkerprosessen. Etter deltagelse vil du stå atskillig bedre rustet som jobbsøker.

I kurset gjennomgås blant annet dette:
CV - kvalitetssikring, tips og tilpassing.
Din jobbstrategi – evaluering, spissing og optimalisering.
Jobbsøknaden - hvordan skrive den beste søknaden til akkurat DEN jobben?
Hvor er de ledige stillingene – og hva med de jobbene som ikke lyses ut?
Stillingsanalyse – hva leter arbeidsgiver egentlig etter?
Jobbintervjuet – ulike jobber krever ulike teknikker.
Sosiale medier – hvordan få oppmerksomhet på LinkedIn og lignende?
Arbeidsmarkedet – hva skjer, hvor skjer det, og hva betyr det for meg?
Du vil møte mange ulike mennesker, med like mange ulike erfaringer.
Felles for dere alle er at dere akkurat nå er mellom to jobber. Dette gir deg store
muligheter for nye impulser og utvidelse av nettverket ditt.
Du kan få tilbud om dette kurset dersom du er motivert for å komme ut i jobb – nå, med en
gang - og hvis du er innstilt på å jobbe målrettet og aktivt for å nå dette målet. Du har erfaring
og kompetanse som kan matche behov i arbeidsmarkedet, men du kan ha behov for
oppfriskning og veiledning i selve jobbsøkerprosessen.
Det er egne gjennomføringer for deltagere med høyere utdanning. Hvis du ønsker det, kan
du i fire uker etter selve kurset også få videre oppfølging og veiledning fra kursarrangøren.

Sammen med din NAV-veileder kan du finne ut om dette kurset er riktig for deg.

Varighet:

3 uker, med muligheter for 4 uker frivillig oppfølging. Det er som hovedregel
ferie i forbindelse med jul og påske.

Tid:

Kl. 09.00 – 15.00

