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Få styr på Jobnet CV og joblog 

JobVærkstedet tilbyder i samarbej-
de med Jobcenter Aarhus et 2 dags 
kursus i brugen af Jobnet generelt, 
samt brugen af eget CV, ansøgning 
og en række forskellige tilbud du 
kan benytte i din jobsøgning.

2 DAGS KURSUS JOBNET 
JOBLOG
CV 

I samarbejde med

Det skal skille sig ud 

Det skal afspejle dig

Brug grafiske virkemidler

Vær ærlig

Send CV´et pr. mail som PDF fil

Få feedback fra dit netværk

Vis hvordan du skaber værdi for virksomheden

Brug referencer

Praktik er også erhvervserfaring

Brug et vellignende foto10
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DET GODT CV

I samarbejde med

Et godt CV indeholder mange elementer og kan 
være en svær størrelse. Nogle ting har man ikke 
indflydelse på, mens der er andre ting man med 
fordel kan arbejde med. 

Skil dig ud og illustrer dine stærke sider. Vær op-
mærksom på hvordan du præsenterer dig selv 
skriftligt og grafisk.  Overvej altid hensigt og formål 
med det du skriver. 
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I løbet af de 2 dage vil kurset bl.a. gennemgå hvordan du kan 
opkvalificere dit Jobnet CV og dermed blive mere søgbar for virk-
somheder. Der vil også undervises i brugen af joblog og hvordan 
du selv kan booke samtale ved Jobcenteret. Derudover arbejdes 
der på kurset med eget CV og ansøgning, hvor der gennemgås 
indhold og grafiske virkemidler. Du kan medbringe egen bær-
bar eller du kan låne. Det er vigtigt at du medbringer dit login
til jobnet. Derudover vil kurset gennemgå:

Branchespecifik	vejledning
Gennemgang	af	tilbud	i	beskæftigelseslovgivningen
Emnebanker
Individuel	sparring

INDHOLD 

Kurset tager hånd om dem som har brug for hjælp til 
IT. Dvs. hjælp til at gemme filer, lave det om til pdf og 
vedhæfte i mail. 

2 DAGS 
KURSUSHUSK AT 

MEDBRINGE 
LOGIN TIL 

JOBNET

Tilmelding: 
Via Jobcenter Aarhus

Mulighed for
individuel sparring 
fra kl. 15:00 – 16:00

Onsdag og torsdag
Mødetid 8:30
Sluttid: 15:00

Gratis kaffe og the.
Medbring gerne 
madpakke.

Opstart	hver	ugewww.jobværkstedet.dk

Klostergade 34A, 2. tv. 
8000 Aarhus C.

FAKTA OM OS

www

I samarbejde med

HVAD FÅR DU 
OGSÅ?

SPARRING Du vil have mulig-
hed for, at modtage individuel 
vejledning om kompetenceløft, 
karrierevalg og brugen af virk-
somhedspraktik og løntilskud.

HVOR ER DER MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT? I løbet af kur-
set, vil der gennemgås specifikke brancher, hvor der er man-
gel på arbejdskraft, samt hvordan du kan opnå ansættelse i 
disse brancher.

info@jobvaerkstedet.dk
Tlf.: 88184376


