
Digitalt Kursus: Arbejdsidentitet og  
brancheskift

Det får du ud af kurset
Kurset skal du vælge, hvis du har interesse i at få overblik over dine kompetencer, hvordan man 

foretager et brancheskift og hvordan man omstiller sig til en verden som bliver mere automatiseret og 

effektiviseret.

Kursus

Udbytte

Kurset her taler ind til det som mange 

mennesker går og oplever nu her, hvor flere 

sektorer vælger at flytte, downsizer eller bliver 

mere digitaliseret til den moderne verden. 

Indsats giver dig nu muligheden for at 

reflektere over, hvilken rolle du kan spille på 

arbejdsmarkedet og overblik over hvordan du 

bruger alt det fantastiske lige netop du har i 

baggagen.

Overblik over dine kompetencer personligt og fagligt

Indblik i hvor meget arbejdsidentitet betyder for os menneske

Hvordan du bliver bedre omstillingsparat

Vejledning til et nyt erhverv, hvis helbredet ikke længere er et match.

www.candeno.com
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Opbygning og emneoversigt: Arbejdsidentitet og  
brancheskift
Kurset er online og er bygget op i ti moduler med videoer og hjemmeopgaver, som du kan markere 

som fuldført, når du er færdig med et modul. Du kan under hele forløbet se eller gense modulerne. 

Der er i dette forløb 9 er undervisningsvideoer og det 10. modul er en online afslutning, som står 

under modulet, hvor der ligeledes findes en opgave til dagens møde. Bemærk dette er Teams møder 

på bestemte tidspunkter som du skal møde op til.

Digitalt kursus hos Candeno i samarbejde med indsats.

Moduler

Modul 1 - Intro til alle moduler Video

Modul 2 - Arbejdsidentitet Video

Modul 3 - Det nye job Video

Modul 4 - Kvalifikationer Video

Modul 5 - Personlige kompetencer Video

Modul 6 - Faglige kompetencer Video

Modul 7 - Helbred – nye muligheder Video

Modul 8 - Økonomi Video

Modul 9 - Geografi Video

Modul 10 - Live session Video
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