
Stå stærkere på 

arbejdsmarkedet

Talent

Branchekendskab

Netværk



Kom tæt på erhvervslivet med undervisning, 
sparring og events med erhvervsrettet fokus. 

Vejen til Job er et gratis og frivilligt tilbud til dig, som er 
jobsøgende i Randers. Bliv klogere på dine talenter, få viden 
om forskellige brancher og lær at bruge dit netværk. Vælg 
mellem 7 moduler og 2 forløb:

MODULER
• Jobdating
• Klar til Jobdating
• Jobmatch
• Jobauktion
• CV
• Brug praktikken smart
• Kig ind

FORLØB
• Mine Talenter (2 trin)
• Mit Job (4 trin)

Hvorfor Vejen til Job?
Fordi det er en god mulighed for erhvervsrettet viden og sparring. Samtidig kan du 
deltage i forskellige events som Jobdating og Jobmatch. Vælg de moduler og forløb, 
som er relevante for dig. 

Tilmelding og spørgsmål?
Kontakt din konsulent på jobcentret eller en af undervisningskonsulenterne fra Vejen 
til Job. Se kontaktinfo på bagsiden. 



Tag med på byens bedste date, hvor virksomheder og ledige mødes i uformelle 
omgivelser. Den månedlige Jobdating er en unik chance for at møde lokale 
virksomheder, der har brug for arbejdskraft. Der er gode muligheder for job!

UDBYTTE
• Mulighed for at komme i betragtning til et job.
• Udbyg dit netværk af lokale virksomheder.

FORBEREDELSE
• Lav research på virksomhederne. 
• Medbring gerne dit CV i flere eksemplarer.

BEMÆRK: Afholdes, med få undtagelser,                                                                           
på Underværket den 2. onsdag måneden.

TILMELDING: På Min Side på Jobnet under Book                                                    
møde med Jobcentret - eller mød blot op på dagen.

Jobmatch 
En unik mulighed for besøge virksomheder med ledige stillinger. Oplev 
virksomheden, mød arbejdsgiver og mærk stemningen på arbejdspladsen. 
Modulet med særdeles gode jobmuligheder!

UDBYTTE
• God mulighed for at få en jobsamtale i hus.
• Indsigt i nye brancher. 
• God mulighed for at netværke. 

FORBEREDELSE
• Research på virksomheden og forbered gerne nogle spørgsmål. 
• Medbring et opdateret CV.

BEMÆRK: Alle kan deltage, men det kan være en fordel at have deltaget i 
forløbene ”Mine Talenter” og ”Mit Job” inden.

TILMELDING: Via din konsulent på jobcentret - eller skriv en mail til 
Vejentiljob@randers.dk

Klar til Jobdating 
Førstehåndsindtrykket er 
vigtigt. Det træner vi på 
modulet ”Klar til Jobdating”.         
Medbring gerne dit CV.

TILMELDING: Via din 
konsulent på jobcentret - eller 
skriv en mail til 
Vejentiljob@randers.dk
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Jobauktion
Vejen til Job præsenterer ledige stillinger fra vidt                                             
forskellige brancher. En unik mulighed for at få indblik                                                      
i de nyeste stillingsopslag. 

UDBYTTE
• Overblik over aktuelle stillinger og praktikmuligheder.

FORBEREDELSE
• Vær gerne klar med et opdateret CV.
• Hav eventuelt mobilen klar til at tage billeder af stillingsopslagene                                          

på skærmen. 

BEMÆRK: Modulet foregår online, via Teams.

TILMELDING: Via Min Side på Jobnet under Book møde                                                
med Jobcentret - eller find det aktuelle link til Jobauktion                                                                  
på Vejentiljob@randers.dk

CV 
Et CV giver arbejdsgiveren viden om erfaring, uddannelse og talenter. Derfor 
er det et vigtigt redskab for enhver jobsøgende. På modulet lærer du at lave 
et præcist, målrettet og brugbart CV.

UDBYTTE
• Redskaber til at udarbejde en skabelon til et godt CV.
• Gode tips til at målrette CV’et til en konkret virksomhed.

FORBEREDELSE
• Hav styr på tidligere ansættelser, uddannelse og erhvervserfaring.
• Overvej eventuelt hvilke af dine faglige og personlige talenter, der er mest 

relevante for en arbejdsgiver.

BEMÆRK: Alle kan deltage, men det kan være en fordel at have deltaget i 
forløbet ”Mine Talenter” inden.

TILMELDING: Via din konsulent på jobcentret - eller skriv en mail til 
Vejentiljob@randers.dk

Online 
modul
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Brug praktikken smart
En praktik kan være vejen ind på arbejdsmarkedet. Modulet fokuserer på at få 
mest muligt ud af en praktik - så den giver værdi for både dig og din arbejdsgiver.

UDBYTTE
• Tips til at udvikle personlige og faglige talenter i forbindelse med praktik. 
• Overblik over hvilken type virksomhed, der er relevant for dig at søge praktik i.
• Overblik over dine personlige og faglige talenter. 

BEMÆRK: 
Alle kan deltage, men det kan være en fordel                                                                          
at have deltaget i modulet ”CV” og i forløbet                                                                                
”Mine Talenter” inden.

TILMELDING: 
Via din konsulent på                                                                                                         
jobcentret - eller skriv en mail                                                                                                
til Vejentiljob@randers.dk

Kig Ind 
Kom og få hjælp, sparring og inspiration                                                                                     
til ansøgning, CV og elevatortale målrettet virksomheden. 

UDBYTTE
• Erhvervsrettet sparring på ansøgning, CV og elevatortale.
• Bliv bedre rustet til jobsamtalen.

FORBEREDELSE
• Medbring gerne et konkret stillingsopslag samt udkast til ansøgning og CV.

BEMÆRK: 
Alle kan deltage, men det kan være en fordel at have deltaget i forløbet ”Mine 
Talenter” og i modulet ”CV” inden.

TILMELDING: 
På Min Side på Jobnet under Book møde med Jobcentret - eller skriv en mail til 
Vejentiljob@randers.dk
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Mine Talenter
Med forløbet Mine Talenter kommer du nærmere                                      
retningen for din fremtidige karriere. 

Med erhvervsrettet fokus underviser Vejen til Job i                                 
forandringsprocesser, talentafklaring og personprofiler.                                                
Forløbet er en rigtig god platform for den videre jobsøgning.

TRIN 1

Fokus på at tackle de forandringer, der af og til kan opstå i arbejdslivet. Med 
konkrete redskaber skaber vi sammen klarhed over din situation og vurderer 
hvordan din personlige fortælling kan ændres i forhold til en ny karriereretning.

TRIN 2

Gennem selvanalyse, samtaler og profiler finder vi frem til dine personlige 
talenter, og drøfter hvordan de er relevante for virksomhederne. Forløbet 
afsluttes med en erhvervsrettet handlingsplan.

SAMLET UDBYTTE 

• Klarhed over dine fremtidige karriereønsker.
• Bevidsthed om din personlige fortælling                                                                   

- og hvordan den kan bruges positivt. 
• Større selvindsigt.
• Redskaber til at tackle forandring.
• En individuel personprofil.
• Overblik over dine personlige talenter.
• Udkast til en handlingsplan. 

BEMÆRK: 

Der er hjemmeopgaver mellem trin 1 og 2.

TILMELDING: 

Via din konsulent på jobcentret                                                                                              
- eller skriv en mail til                                                                                   
Vejentiljob@randers.dk

Forløb 
med 2 

trin
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Mit Job 
Forløbet har fokus på hvilke brancher, der mangler                                  
arbejdskraft og hvilke specifikke talenter, de forskellige                                          
brancher efterspørger. Få også redskaber til at opbygge                                                              
et stærkt netværk og bliv god til at gå til samtale.

TRIN 1
Få indblik i hvilke brancher der vækster, og hvilke konkrete talenter, 
virksomhederne efterspørger. Få branchekendskab og lær at finde de 
virksomheder, der er relevante for dig. 

TRIN 2
Undersøgelser viser, at størstedelen af alle ansættelser sker via personligt 
netværk. Derfor kan et godt netværk være afgørende i jobsøgningen. Lær at 
bruge netværket bedst muligt ved at arbejde med teknikker til proaktiv 
netværksopbygning.

TRIN 3 & 4
Jobsamtalen og elevatortalen kan sammenlignes med en eksamen. Det er 
discipliner, som de færreste har rutine i, og derfor er det vigtigt at vide, hvordan 
man gør. 
På trin 3 er der fokus på teori, som på trin 4 omsættes til praksis. 

SAMLET UDBYTTE

• Dybdegående kendskab til brancher i vækst i Randers Kommune.

• Lær hvordan du kan skabe værdi for virksomhederne.

• Få kendskab til virksomheder der søger arbejdskraft.

• Lær om førstehåndsindtrykket og performance.

• Bliv bedre til jobsamtalen og elevatortalen.

• Få teknikker til aktivt at opbygge netværk.

• Bliv klogere på forskellige hjælpemidler,                                                                          
eksempelvis Facebook, LinkedIn og Bisnode.

BEMÆRK: Der er hjemmeopgaver mellem de                                                              
forskellige trin.

TILMELDING: Tilmeld dig via din konsulent på jobcentret eller skriv en mail til  
Vejentiljob@randers.dk

Forløb 
med 4 

trin
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Vil du vide mere?
Kontakt din konsulent på jobcentret og hør nærmere. Du er også 
velkommen til at kontakte undervisningskonsulenterne i Vejen til 
Job direkte:

Sanne H. Benthin
Tlf.: 30 32 91 75
shb@randers.dk

Bo Bræmer
Tlf.: 23 37 08 21
bob@randers.dk

KONTAKT Vejen til job
Jobcenter Randers Erhverv
Regimentvej 10, indgang F, 1. sal
8930 Randers NØ
Tlf.: 8915 7990

www.randers.dk/vejentiljob
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