
Målrettet og personlig jobsøningsrejse


med Candenos

Digitale Kurser



Kompetenceafklaring v. Claus Klarup

Udbytte:


Kurset vil på 14 dage hjælpe borgeren med at blive mere bevidst om sig 


selv og lære at sætte ord på egne kompetencer.

Herunder også mulighederne for at komme i job. Se længere nede for udtalelser.

Claus Klarup har stor erfaring med kompetence- og karriereafklaring. 


Han har både været freelance og er partner hos Ahrensberg & Partners.

Digitalt kursus i kompetenceafklaring, motivation, karriere- og brancheskifte



Program for dagene

Vi har lagt et spændende program for de to uger, hvor vi kommer ind på flere aspekter 


indenfor kompetenceafklaring, motivation, karriere- og brancheskifte.



Vi har lyttet til feedbacken og puttet et esktra modul ind: ‘analyse af jobopslag’


i programmet. Udover det får kursisterne tid til opgaveløsning.



Forløbet foregår online på Zoom, hvor vi mødes.



Candeno sender al materiale og information ud, når en borger er blevet tilmeldt.

Dette program er vejledende. Tjek derfor Candenos platform for datoer og tidspunkter



Eksempel: Oversigt for 14-dages digitalt forløb (UGE 1) 

Grundet helligdage kan skema variere. Derfor er oversigt vejledende



Eksempel: Oversigt for 14-dages digitalt forløb (UGE 2) 

Grundet helligdage kan skema variere. Derfor er oversigt vejledende



“ Dette kursus har givet mig nogle gode værktøjer, som har hjulpet mig 


med at strukturere mine tanker, mine ønsker og fremtidens perspektiv. 


Nu er jeg meget mere bevidst om mig selv og mine kompetencer. 


Jeg kunne godt lide, at høre andres erfaring og hvordan de tackler 


deres jobsøgningsproces. Synes det er et fantastisk kursus!

- Borger hos Nyborg

“ Tak for et fantastisk kursus, det har været en inspiration for mig, og 


både min ansøgning og CV kommer til at se helt anderledes ud fra nu af.


Jeg har fået ny inspiration til mit cv, fået stor gavn af Candenos platform. 


Har fået gavn af både claus informationer, men også af at se de andres 


CV’er og høre om deres erfaringer og input.


- Borger hos Fredericia

“ Der er meget jeg kan tage med mig fra det kursus her, og jeg syntes helt 


klart det var tiden værd! Det vigtigste jeg har fået fra kurset, er mere viden 


omkring, hvordan alt det her med jobsøgning og ansættelse fungerer, samt 


et bedre syn på, hvem jeg er som person, og hvad jeg kan. Det har virkeligt 


hjulpet mig med at få sat flere og bedre ord til at kunne beskrive mig selv 


og mine kompetencer!

- Borger hos Nordfyns

“ Jeg har lært meget særligt den første uge med motivation som jeg i


brugte weekenden til en ansøgning. Det skal lige siges, at det har 


resulteret i en indkaldelse til samtale, så det er fantastisk! 


Jeg har lært meget og forstået at jeg er på rette vej!

- Borger hos Esbjerg

Det siger andre kursister...



Husk at tjekke de præcise tidspunkter for fælles møder inde 


på modulet “Kurser” på Candeno.

Adgang til Candenos karriereplatform

Alle deltagere på kurset får adgang til Candeno med hjælp til CV & Ansøgning. 



Vi har hjulpet mere end 15.000 borgere med hjælp til CV & Ansøgning.



På platformen kan du få professionel karriererådgivning alle ugens dage.

Som noget ekstra!


