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Det får du ud af kurset
Da kommunikation og måden, hvorpå vi kommunikerer er noget af det vigtigste inden for jobsøgning, er 

det vigtigt at du er skarp på dine egne kompetencer, og hvad du kan tilbyde en arbejdsgiver.


 

Kursus

Udbytte

Gennem kurset i kompetenceafklaring 

sætter Claus Klarup fokus på 

kompetence-, motivations- og 

værdiafklaring. Ved hjælp af konkrete 

værktøjer, vejledning og hjælp lærer du at 

sætte ord på de kompetencer du har fra 

tidligere arbejdserfaring samt at 

kommunikere dem til din fremtidige 

arbejdsgiver.


Få nye vinkler og input, der gør dig i stand til at beskrive egne kompetencer

Lær om konkrete værktøjer til at gennemføre et karriere- eller brancheskifte

Arbejde med værdier og motivation

Teori omkring kommunikation, budskaber og målretning af din jobsøgning

Udarbejd et kompetence CV og få feedback

Få mulighed for at blive en del af netværksgruppen på LinkedIn

www.candeno.com

http://www.candeno.com


Opbygning og emneoversigt: Kompetenceafklaring

Dette kursus er opbygget af 10 moduler med online sessioner med forskellige fokusser. Det vil sige, at du 

hver dag kan interagere, stille spørgsmål, få feedback og meget mere.


Kurset foregår online på Zoom, og du kan derfor finde link til Zoom-møderne under hvert modul, som du 

kan markere som fuldført, når du er færdig med modulet. I videoen forneden kan du se hvordan skemaet 

typisk ser ud.



Digitalt kursus hos Candeno i samarbejde med Claus Klarup.

Moduler

Modul 1 -  Velkomst, kompetencetrekanten, personlighed, faglighed & opgave Online på Zoom

Modul 2 - Opsamling, OPKR-modellen & opgave Online på Zoom

Modul 3  - Opsamling, adfærd, faglighed, kompetencer, spørgsmål og opgave Online på Zoom

Modul 4 - Opgaveløsning & arbejde i Candeno Online på Zoom

Modul 5 - Godmorgen, genopfriskning, kommunikation, intro uge 2, evaluering & afslutning Zoom

Modul 6 - Godmorgen, opsamling, fremtid, motivation, værdier, work-life-balance og opgave Zoom

Modul 7 - Godmorgen, kommunikation, dit CV, analyse af jobopslag & opgave Online på Zoom

Modul 8 - Opgaveløsning & arbejde i Candeno Candeno platform

Modul 9 - Godmorgen, Plenum CV inspiration, ansøgningen & afslutning Online på Zoom

Modul 10 - KAN & VIL, sociale medier, netværk, jobsøgningsstrategi, spørgsmål, opsamling  Zoom

www.candeno.com

http://www.candeno.com

