
SOLRØD KOMMUNE │JOB– OG SOCIALCENTERET 

Beskæftigelsescenterets 

JOBCAFÉ 

for ledige 

HANDLINGER 
 

IDÉER 
 

MULIGHEDER 

JOBCAFÉ  

 for dig der er ledig  
 
Beskæftigelsescenterets Jobcafé er for dig, som 
er ramt af længere ledighed! 
 
Du har formentligt allerede oprettet dig i 
forskellige jobdatabaser. Dit CV er sikkert også i 
orden, og forhåbentligt har du fået godt tag i 
jobsøgningen.  
Du har måske allerede været på både 
jobsøgningsforløb og i jobklub i 
Beskæftigelsescenteret. 
 
Jobcaféen er din chance for ikke at blive fanget i 
ensom jobsøgning. Her mødes du med 
ligestillede, og i fællesskab giver I hinanden 
idéer og feedback i den enkeltes tilgang til 
jobsøgningen.  
 
Beskæftigelsescenterets Jobcafé er primært en 
ERFA-gruppe, hvor alle støtter hinanden. Det 
bærende i jobcaféen er den gensidige sparring i 
jagten på JOBBET! 

 
Solrød Beskæftigelsescenter fungerer som 

en arbejdsplads. 
 

Det forventes derfor, at kursisterne møder 
til tiden.  

 
Fremmøde efter kl. 09.15 betragtes som 

udeblivelse. 
 

Dette kan få konsekvenser for kursistens 
udbetaling. 

 
Hvis du vil vide mere, så tal med din 
jobkonsulent eller ring til Solrød 
Beskæftigelsescenter på tlf. 56 18 21 03.  
 
Solrød Beskæftigelsescenter er åbent: 
 

 
 
Adressen er:  Tjørnholmvej 14  
 

Telefon:  56 18 21 03 
 

VELKOMMEN HOS OS! 

Mandag til torsdag: kl. 9 – 14  

Fredag:  kl. 9 – 13 

November 2016 

Tlbnr.: 477502  



JOBCAFÉ 

I SOLRØD BESKÆFTIGELSESCENTER 

 

HVOR OFTE ? 

Jobcaféen mødes én gang hver tredje uge. På 

den måde bliver jobcaféen først og fremmest en 

mulighed for at alle kan følge og støtte hinanden i 

det egentlige formål, nemlig effektiv, målrettet og 

realistisk jobsøgning 

 

HVORNÅR ? 

Jobcaféen mødes hver tredje mandag  

09.00 til 11.00. Der vil være mulighed for at blive 

længere, hvis du har behov for at bruge 

beskæftigelsescenterets computere.  

 

HVOR LANG TID ? 

I princippet er der ikke nogen begrænsning på, 

hvor længe du kan være tilmeldt i jobcaféen, så 

længe du modtager dagpenge eller kontanthjælp. 

MEN: Hvis du sammen med din jobkonsulent 

aftaler andre forløb, så som kurser, praktik eller 

løntilskud, så ophører din deltagelse i jobcaféen. 

 

INDHOLD 

Den enkelte kursist laver en plan for, hvordan de 
kommende tre uger skal bruges. Vi starter hver 
jobcafé med at følge op på sidste gangs plan.  

 

Ellers vil vi især bruge tiden på at se på de 
ansøgninger, som alle sidder og arbejder med. 
På den måde kan du få dine medkursisters gode 
idéer til den næste ansøgning ! 

 

Der er ikke egentlig undervisning i forbindelse 
med jobcaféen, men dukker der spændende 
emner op, så kan de danne grundlag for en fælles 
dialog og drøftelse.  

 

AFBUD OG FRAVÆR 

Når du er tilmeldt jobcaféen, så er deltagelse 
obligatorisk. Det betyder, at du skal ringe og 
melde afbud, hvis du bliver forhindret, fx på grund 
af jobsamtale eller sygdom.  

 

Du melder afbud på Beskæftigelsescenterets 
telefon (56 18 21 03), senest kl. 8.45 på 
mødedagen. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

Beskæftigelsescenteret har computere, som du 

kan benytte. Det kan dog være en god idé at 

medbringe relevante dokumenter på en USB-

nøgle.  

 

Du kan også medbringe din egen computer og gå 

på vores trådløse netværk. Der er dog den 

begrænsning, at du ikke kan printe fra din egen 

computer.  

 

Der vil være the og kaffe til fri afbenyttelse.  

Tager du mad med, så kan den opbevares i 

køleskab, og der er mulighed for at varme den. 

 

 

 

GOD JAGT !!! 

JOBCAFÉEN MØDES 

HVER TREDJE MANDAG 

KL. 9.00-11.00 


