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I forbindelse med ”Familier på vej” tilbyder vi dig hjælp til at forbedre 
dine chancer for at få et (nyt) job. 

Vi har tilrettelagt 4 jobsøgningsmoduler hvor du, ud over at blive klædt 
på til din jobsøgning, får mulighed for at blive inspireret af andre, som 
er i samme situation som dig. 

I forbindelse med modulerne møder du personer, du kender i forve-
jen, nemlig Gert Frederiksen og Anne-Grete Jensen.

Der vil være hjemmearbejde i forbindelse med hvert modul. Du kan 
få hjælp til dette af Gert, Anne-Grete eller de andre medarbejdere, 
som er tilknyttet ”Familier på vej.”

Holdforløbene er gratis og afvikles både i Hedensted og Juelsminde. 
Der vil være morgenbrød, kaffe/te og frugt i forbindelse med forløbene. 

Hvis du gerne vil have hjælp til jobsøgning, men ikke ønsker at del-
tage i holdforløb, skal du kontakte Gert eller Anne-Grete, for at aftale 
individuelle forløb. 
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Jobsøgningsmoduler 

Modul 1: Få overblik over, hvor og hvordan du finder det job, 
der er det rigtige for dig
Du får: 
• Indblik i muligheder og krav i forhold til relevante jobområder
• Inspiration i forhold til at finde ud af, hvilket job der er det rigtige 

for dig
• Viden om hvordan du rykker tættere på dit jobmål. 

Hjemmearbejde: 
Afklaring af jobmål og overvejelser om hvordan du kan nå målet.

Modul 2: Få hjælp til at lave et CV, der virker 
Du får: 
• Viden om hvorfor CV’et er vigtigt i forbindelse med jobsøgning
• Inspiration til hvordan du kan lave netop dit CV, så det virker
• Individduel sparring.

Hjemmearbejde: 
Færdiggørelse af CV. 

Modul 3: Lær at skrive en god ansøgning 
Du får:
• Viden om, hvordan du ”analyserer” en jobannonce 
• Ideer til, hvordan du skriver ”den gode ansøgning” 
• Tips og tricks i forhold til opfordret og uopfordret jobsøgning.

Hjemmearbejde: 
Færdiggørelse af ansøgning(er). 
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Modul 4: Bliv bedre til at håndtere jobsamtalen 
Du får: 
• Viden om hvordan jobsamtalen kan blive en god oplevelse 
• Eksempler på typiske spørgsmål under en jobsamtale 
• Viden om hvordan du bør forberede dig til jobsamtalen. 

Hjemmearbejde: 
Overblik over, hvad du skal gøre og evt. have hjælp til, for at blive 
bedre til at ”sælge dig selv.”

Individuel jobrettet vejledning, sparring og 
coaching 

Ud over ovennævnte moduler tilbyder Gert og Anne-Grete:
• Vejledning i forhold til udarbejdelse af opfordret eller uopfordret 

jobsøgningsmateriale 
• Sparring på ansøgninger og CV 
• Coaching som led i forberedelse til en jobsamtale. 

Tilbuddet gælder - uanset om du har deltaget i jobsøgningsmodu-
lerne eller ej. 

Kontakt Gert eller Anne-Grete hvis/når du har brug for hjælpen.
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Modul Hedensted Juelsminde

1 Onsdag den 23.09.
Kl. 9.00-12.00 
Hedensted Rådhus, 
mødelokale 4

Tilmelding:
Senest den 07.09

Torsdag den 17.09. 
Kl. 9.00-12.00 
Juelsminde Rådhus, 
mødelokale 104

Tilmelding:
Senest 01.09

2 Onsdag den 28.10. 
Kl. 9.00-12.00  
Hedensted Rådhus, 
mødelokale 4

Tilmelding:
Senest den 12.10.

Tirsdag den 20.10.
Kl. 9.00-12.00 
Juelsminde Rådhus, 
mødelokale 106

Tilmelding:
Senest den 05.10.

3 Tirsdag den 03.11. 
Kl. 9.00-12.00 
Hedensted Rådhus, 
mødelokale 2

Tilmelding:
Senest den 19.10.

Torsdag den 12.11. 
Kl. 9.00-12.00 
Juelsminde Rådhus, 
mødelokale 104

Tilmelding:
Senest den 26.10.

4 Onsdag den 18.11.
Kl. 9.00-12.00 
Hedensted Rådhus, 
mødelokale 2

Tilmelding:
Senest den 02.11.

Onsdag den 25.11.
Kl. 9.00-12.00 
Juelsminde Rådhus, 
mødelokale 106

Tilmelding:
Senest den 09.11.

Praktiske oplysninger
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Du tilmelder dig hos Anne-Grete pr. mail eller telefon. 
Det er vigtigt, at du overholder tilmeldingsfristen. 

Kontaktoplysninger 
Anne-Grete Jensen - telefon: 2154 7139 
email: anne.g.jensen@hedensted.dk 

Gert Frederiksen – telefon:2154 7006 
email: gert.frederiksen@hedensted.dk



”Familier på vej” har projektkontor på Hedensted Rådhus, 
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted.

Hvis du vil vide mere 
Hvis du har spørgsmål til ”Familier på vej” er du velkommen til at 
kontakte projektleder Anne-Grete Jensen på telefon: 2154 7139 
eller pr. mail: anne.g.jensen@hedensted.dk 

”Familier på vej” er finansieret af puljemidler fra staten.
Følgende 10 kommuner har fået midler til arbejdet med udsatte familier: 
Assens, Brøndby, Furesø, Hedensted, Kolding, Lolland, Randers, Sil-
keborg, Skive og Thisted. 

Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
T: 7975 5000

www.hedensted.dk


