FRA KAFFEMØDE TIL JOB
Læs denne spændende blog med jobkonsulent Morten Fogelstrøms plan for, hvordan
du får job via netværk.
Planen går ud på at du sælger dig selv i en fire ugers virksomhedspraktik, hvor
du skaber så meget engagement og involvering omkring dig, at virksomheden
”bare må ha’ dig”. Læs resten af denne spændende historie HER
Jeg har selv taget en dygtig pige ind i praktik, som skal hjælpe mig med
www.jobsøgningsguide.dk og lave SEO og se på indholdet. Jeg har nok ikke selv råd
til at ansætte hende efterfølgende, men Jobsøgningsguide er i gang med en rigtig
spændende udvikling, som på sigt gerne skulle kunne medføre flere nyansættelser.
Men jeg vil gøre meget for at åbne mit netværk for hende efterfølgende og se om
jeg ikke kan hjælpe hende i et godt job. Det kan man jo også bruge
virksomhedspraktikken til.
Kender du en der kan bruge en kvik pige på 33 år der er ekspert i online
kommunikation og trykte medier – gerne som konceptudvikler inden for
fødevarebranchen / som projektleder, produktudvikler o.l. så kontakt mig venligst.

Se hendes LinkedIn profil her: dk.linkedin.com/in/annikasriratkrog

COACHOVERSIGTEN

LEDIGE JOBS

Vi har lavet en oversigt over forskellige

Vi har følgende ledige jobs

Coachvirksomheder i Danmark for at du nemt

på

og hurtigt kan finde en coach i nærheden af

www.jobsogningsguide.dk/sog-

hvor du bor. Listen vokser hver uge.

job-find-din-naestearbejdsplads-her-hos-

Se mere her:

jobsogningsguide

www.jobsogningsguide.dk/coachoversigtencoachvirksomheder-i-danmark

• Sensa søger en Business
Development Manager der er

Hils på vores seneste samarbejdspartner:

en rigtig god netværker
• 3 annoncesælgere søges til



Conseqvens, Køge - www.conseqvens.dk

Öresundsposten
• Fundrasing til godtgørende

- Kender du en Coachvirksomhed der skal være
med her, så kontakt os endelig.

formål søges til DIALOGOUS
• .Net udvikler til ALD
Automotive
• Sælger med erfaring i salg af
nye huse søges til Én til Én ApS
• Salgschef søges til Soelberg
Solutions
• Freelance salgskonsulenter

søges til Jobsøgningsguide i
hele Danmark
- Se flere tusinde jobs via
vores samarbejdspartner klik
her:

Ofir

SøgJob NYHEDSBREV
CARSTEN KOCH-UDVALGET FREMLÆGGER

Få tilsendt vores nyhedsbrev

39 ANBEFALINGER

om nye jobs så snart de
foreligger i SøgJob på

Tirsdag den 25.02.14 var en interessant dag,

Jobsøgningsguide - TILMELD

hvor Ekspertgruppen med Carsten Koch som

DIG HER

formand har fremlagt sine anbefalinger til en
ny indsats overfor de ledige på dagpenge.
Carsten Koch forklarer, at arbejdsgruppens
udgangspunkt er en beskæftigelsesreform, der
gør op med standardkurser, gentagen
aktivering og dobbeltindsats i jobcentre og akasser.
- Vi anbefaler en ny arbejdsmarkedsindsats,
der bygger på en tidlig og individuel tilgang,

6 UGERS SELVVALGT

hvor den enkelte ledige får større ansvar og et

UDDANNELSE

mere intensivt jobsøgningsforløb med hyppige

Har du ikke endnu benyttet dig

samtaler og hjælp til jobsøgning i starten af

af, at deltage i et 6 ugers

ledighedsperioden, siger Carsten Koch.

selvvalgt uddannelse, så vil
jeg opfordre dig til at besøge

Læs meget mere om hvad det er som

mine samarbejdspartnere på

Carsten Koch har puslet med i et års tid

området. Vi har en masse

her:

spændende kursusudbud som

www.jobsogningsguide.dk/beskftigelsesin

du kan se lige

HER

dsatsen

Ved du godt, at vi har en
Facebook gruppe, hvor vi
poster en masse relevante
artikler omkring ledighed,
jobsøgning, stillingsopslag,
iværksætteri m.v. LIKE siden
og få nyheder "lige til døren".
Se:

SøgJob NYHEDSBREV

www.facebook.com/NJAMnetw

Få tilsendt vores nyhedsbrev om nye jobs
når de foreligger i SøgJob på
Jobsøgningsguide – TILMELD DIG HER

ork

OVERVEJER DU ET SKRIVEBORD I ET KONTORFÆLLESSKAB?
Er du iværksætter og mangler et sted at have kontor, hvor du oven i købet får
en hulens masse sparring og adgang til et kæmpe netværk, så tag en snak
med Kim Christofte hos Company Care. Jeg har kontor her og har ikke fortrudt
det. Se www.company-care.com
Er du f.eks. headhunter og har ind i mellem brug for et skrivebord og
mødelokale i København, så kan det også lade sig gøre. Det hele foregår
meget centralt på Laplandsgade 4, 2300 København S, med gratis parkering
og tæt på Metro.
Se også side 22-23 i denne uges Amagerbladet hvor der er et portræt af
Company-Care.
Sidste uge var der også et spændende portræt i Amagerbladet af en af vore
andre iværksættere kollegaer der har et super spændende produkt: DEEPLE Læs historien HER

NETVÆRK HVOR JOBSØGENDE OG ARBEJDGIVERE MØDES
Vi nærmer med hastige skridt 19.000 medlemmer. Hjælp os med at vokse
endnu mere. Fortæl dit netværk om os. Fortæl at vi forsøger at skabe kontakt
mellem jobsøgende og arbejdsgivere. Mellem 5-6.000 medlemmer er kommet
i arbejde siden 12.05.2010, hvor netværket blev grundlagt. Jo flere vi er, både
jobsøgende og arbejdsgivere delen, des stærkere bliver vi. Se vores statistik

Det var ordene for denne uge, jeg ønsker jer alle en super fantastisk uge.

De aller bedste hilsner
Kim Soelberg Jørgensen
Soelberg Solutions
+45 2670 2570
kim@jobsogningsguide.dk
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