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12 timers sparringsforløb  
til dig som er ledig og 50+

Det kræver mange kræfter at få nyt job,  

ikke mindst når man er alene om det.  

Men nu kan du få hjælp til at nå dit mål. 

KFHR – Kommunikation og Formidling
Industrikrogen 8, 1. sal
2635 Ishøj
Mob: 2912 7913
Email: info@kfhr.dk

Tilmelding:

Det er din jobkonsulent det tilmelder dig forløbet, herefter 
inviterer vi dig til den 1. samtale ved et telefonopkald,  
efterfulgt af en skriftlig invitation.

Såfremt du er forhindret i at møde, skal du melde afbud,  
senest dagen før kl. 12.00 på tlf: 2912 7913.

Mødested: 

WWW.KFHR.DK



Du er tilmeldt et Sparringsforløb, hvor vi står parat  
til at hjælpe dig rigtig godt på vej.

Som led i sparringsforløb får du særlige fordele:

• Du får energi, selvværd og din selvtillid bliver styrket  
i samtaleforløbet.

• Du får nye øjne på dit CV, hvor det er salg af dine egne 
kompetencer, der har det fulde fokus.

• Du får mulighed for at målrette sin ansøgning til særlige  
udvalgte virksomheder.

• Du får et netværk som du kan sparre med.

• Du får hjælp til at netværke på de sociale medier.

• Du får hjælp til at nå dit mål.  

• Du får hjælp til at blive en del af et vikarbureau.  

• Du får sparring på de første jobansøgninger med fokus  
på målretning af ansøgninger og CV.

• Du kommer med i 50+ Jobdatabasen, hvor du kan  
præsenteres ved besøg hos KFHR´s kunder.

Forløbet er tilrettelagt efter 
nærmere aftale med dig. 

 Introduktion – om egne muligheder og ønsker.

 Sparring på CV med fokus på salg af dine kompetencer,  
gennem bearbejdning af dine styrker

 Sparring på CV og afslutning af dine beskrivelser med  
fokus på opdatering af din LinkedIn-profil.

 Sparring på de første jobansøgninger med tilretning  
af ansøgning og CV til udvalgte virksomheder.

 Sparring og hjælp til at blive en del af et vikarbureau.

 Sparring og hjælp til dit Jobnet CV.

 Fælles netværksmøde med andre ledige.


