Jobnet CV og Den gode ansøgning

Klar til brug og
altid opdateret

Dette digitale kursus henvender sig til borgere,
der er ledige på arbejdsmarkedet.
I kurset får borgeren praktiske råd til, hvordan
de forbedrer deres CV, så de står bedre i forhold
til at finde et godt match med en virksomhed.
Samtidig får de gode råd til, hvordan de forbereder
sig til jobsamtalen og hvordan de anvender
LinkedIn strategisk i deres søgning.
Implementering af denne e-learning kan blive
startskuddet til at styrke kvaliteten af jobsøgningen i jeres kommune, og kommunikationen
med borgeren foregår sikkert via integration til
e-Boks.
Kurset består af to dele – “Kom godt i gang med dit
Jobnet-CV” og “Den gode ansøgning og CV”.

Oplevet varighed ca. 60 min. pr. del

Kurset består af følgende emner
Kom godt i gang med dit Jobnet-CV:
Velkommen
Hvorfor skal dit CV på Jobnet?
Sådan gør du
Kvalitetssikring af dit CV
Hvad kan du i øvrigt bruge dit Jobnet-CV til?
Joblog i praksis
Book selv dine møder
Den gode ansøgning og CV:
Forberedelse
Den gode ansøgning
Specielt om uopfordrede ansøgninger
Byg videre på dit Jobnet-CV
Sådan bruger du LinkedIn i jobsøgningen
Video – et vigtigt element i din jobsøgning
Opfølgning på en ansøgning
Forberedelse til en samtale

Øvrigt indhold
Quizzer

Jobnet CV og Den gode ansøgning

Fælles referenceramme
Med dette kursus sikrer I, at alle medarbejdere har samme referenceramme, og at
tidsbegrænset personale som fx vikarer og
ferieafløsere også kan få den nødvendige
undervisning.

Build (LMS)
Kurset administreres – sammen med eventuelle andre kurser til medarbejderne – i et
LMS. Det betyder, at alle læringsaktiviteter
dokumenteres, og at kurset kan tilføjes til
udvalgte medarbejdergrupper i specifikke
tidsintervaller eller som del af en fast
oplæring. Har I ikke et administrationssystem, fortæller vi gerne om vores LMS,
Build.

Fleksibel og digital
kompetenceudvikling
Kurset er digitalt og kan gennemføres når
som helst og hvor som helst – bare der er
internetadgang. Der er quizzer undervejs,
og det er nemt at gå til for alle. Kurset er
speaket, så det også kan gennemføres af
medarbejdere, der ikke er stærke læsere.
Når kurset er gennemført, udstedes et personligt kursusbevis, og kurset kan herefter
anvendes som opslagsværk.

Gyldendal e-Learning tilbyder digitale
kurser af høj kvalitet – kompetenceudvikling
der er skabt i et samarbejde mellem erfarne
fagpersoner og dygtige læringsdesignere.
Vi har udviklet mere end 400 kurser og flere
end 400.000 brugere har gennemført vores
e-learning. Kontakt os, hvis du er nysgerrig
efter at høre mere.

Kontakt os
Har du spørgsmål til vores kurser eller
til Build, er du velkommen til at kontakte
os på:
elearning@gyldendal.dk
www.gyldendal-elearning.dk

