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Kollegialt netværk
AOF Næstved & Susålandet
AOF Seniorer 50+ Næstved – kollegial netværksgruppe
AOF Seniorer 50+ mødes hver tirsdag kl. 10.00 i
Riddergade, hvor vi udveksler erfaringer, netværker,
motiverer og er sparringspartnere for hinanden, i
forhold til de spørgsmål og udfordringer, der er
behov for at få løst her og nu.

-

AOF Seniorer 50+ giver dig et løft til at komme
videre i et professionelt kollegialt netværk, hvor du
arbejder bevidst sammen med andre i samme
situation i forhold til det omkringværende samfund.
Det handler om aktivt at gå ud i samfundet og
informere om de kompetencer vi hver især har og
sætte sig ind i de eksisterende behov på
arbejdsmarkedet, altså at komme i dialog med
arbejdsgiverne. Vi tror på, at det er vigtigt, at
dialogen går begge veje, hvorfor vi bruger tid på at
diskutere det omkringliggende samfunds
udfordringer.

-

Alt dette får du:
-

Først og fremmest et ”kollegialt” netværk,
med ligesindede.
Professionel markedsføring af dine
kompetencer.
Sparring omkring lovgivning mm.
Professionel gennemgang af dit CV
Præsentationsteknik og ”sælg dig selv
bedst muligt kursus”

-

Adgang til oplæg og foredrag.
Adgang til virksomhedsdatabase.
Du deltager i opbygningen af
virksomhedsnetværk
Tid og rum til at finde dit eget ståsted, i en
ordentlig atmosfære.
Hjælp til selvhjælp
Gratis kaffe og the

Kig på vores hjemmeside: www.seniorer50.dk

Praktiske oplysninger
AOF Næstved & Susålandet – AOF HUSET
Riddergade 16 - 4700 Næstved
Tlf.: 2040 4210
www.aof-naestved.dk

Kursusstart
Der er løbende optag. Det vil sige, at du kan starte
en hvilken som helst tirsdag.

Forudsætning for deltagelse
Du skal have en aftale med jobcentret, Anden Aktør
eller kommunen om, at du kan deltage på AOF
Seniorer 50+. Det er også gennem dem, at deltager
betalingen 300,- kr. om ugen godkendes.

