Løsningen kan
afvikles både på
PC og tablets

En god kobling mellem den lediges kompetencer og virksomhedernes behov er en
vigtig faktor for et fremtidigt jobmatch.

FAKTA

Evidensen peger entydigt på, at en virksomhedsrettet indsats virker. E-læring er én af mulighederne for at styrke denne indsats.

• Styrker kvaliteten af den lediges CV

Gennem et målrettet arbejde med den lediges
Jobnet-CV øges mulighederne for match mellem
den ledige og virksomheden.
Dette digitale læringskoncept sætter direkte
ind i forhold til at højne kvaliteten i netop de
lovgivningsbestemte CV’er, der afspejler den
lediges kompetencer.

Fordele ved e-læring målrettet ledige:
• Gør det lettere at fremsøge de rette
kandidater til de rigtige jobs
• Jobkonsulenterne kan give målrettet sparring
til den ledige med et korrekt udfyldt Jobnet-CV

De digitale læringsmoduler er fuldspeakede og
brugervenligt opbygget, så alle kan være med
– uanset læse- og IT-færdigheder

Implementering af det digitale læringskoncept
kan blive startskuddet til at styrke kvaliteten af
Jobnet-CV'er i jeres database.
Kommunikation med borger foregår
sikkert via integration til e-Boks.
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e-læring

DIGITAL FORMIDLING AF JOBNET-CV
OG DEN GODE ANSØGNING

•
•
•
•
•

e-læring

Konceptet består af:
Det obligatoriske læringsmodul ”Kom godt i gang med dit Jobnet-CV”
Det frivillige læringsmodul ”Den gode ansøgning og CV”
Et internt læringsmodul til egne medarbejdere i Jobcentret
Et tilhørende administrationssystem (LMS)
Sparring om implementeringen, så I får fuldt udbytte af jeres investering

Læringsmodulerne bliver alle tilpasset de lokale forhold, så de passer præcis til jeres borgere og organisation.

Digitale
læringsmoduler
2. linje-support

LMS

Implementering

Opslagsværk

LMS står for Learning Management System – og er et system, der er udviklet til at administrere
digital læring. Det betyder, at alle aktiviteter kan følges. Dvs. I kan helt præcist følge med i, hvem
der har taget hvilket læringsmodul hvornår. Dette er en stor hjælp for jobkonsulenterne, da det
giver mulighed for en målrettet opfølgning.

Borgerrettede læringsmoduler
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
1 time

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

1 time

Proceduren i forhold til den ledige

1 time

Læringsmodul for Jobcentrets ansatte
Internt læringsmodul til den borgerrettede e-læring
Hvorfor dette tiltag?
Det gode kvalitetstjek

En god søgning
Motiver til Joblog

