Hvem er vi?
KVR Sydfyn er et lokalt vikar- og Rekrutteringsbureau med kontor i
Svendborg og Faaborg, hvorfra vi dækker hele Fyn.
Vores kerneområder er bygge og anlæg, restaurationsbranchen,
industri, produktion, lager og pakkeri.

Kontakt os
Vi ligger ved motorvejsafkørslen (2 min.) med 5 min. fra Svendborg
bymidte, 15 min. til Ringe, 30 min. til Faaborg, 35 min. fra Odense og
Nyborg.

Personlig
Karriererådgivning
og jobsøgning

Sørupvej 29A
5700 Svendborg

Telefon: 42 91 92 92
Mail: hn@kvr.dk
Webadresse: https://sydfyn.kvr.dk

KVR Sydfyn Vikar & Rekruttering
Vi Matcher Rigtigt !
KVR Sydfyn - Vikar og Rekruttering
Sørupvej 29A | 5700 Svendborg
Rugagervej 18 | 5600 Faaborg
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Beskrivelse af kursus:

Temaerne på kurset:
Jobsøgningsplan – Uge 1

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes personlige ønsker ved at
foretage en screeningssamtale, hvor vi sammen får
forventningsafstemt formålet med forløbet.

Vi tilbringer meget tid på jobbet. Det er
derfor meget vigtigt at have et job, som du
er glad for. Her lægger vi en plan for din
jobsøgning, som skal bidrage til at skabe
det rette job for dig.

Du får:
•
•
•
•
•

Hjælp til en jobsøgningsplan
Feedback på dit ansøgningsmateriale (CV og Ansøgning)
Råd og vejledning i oprettelse af et personligt CV og
Ansøgning.
Gode råd til processen frem mod dit drømmejob
Hjælp til LinkedIn-profil og tips til at søge job via sociale
medier og netværk.

CV og Ansøgningsmateriale – Uge 2 og 3

Varigheden af kursusforløbet vil variere fra mellem 2 og 4 uger, hvor
der vil være et ugentligt statusmøde personligt, online (Teams) eller
telefonisk på 1 times varighed.

CV’et er det vigtigste bilag til din
ansøgning. Det fortæller hvad du har lavet
tidligere og hvilke faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer du besidder.

Derudover vil der være hjemmeopgaver og du er altid velkommen til
at kontakte os løbende hvis du har spørgsmål.

Du får feedback og hjælp til dit nuværende
ansøgningsmateriale.

Gode råd og LinkedIn – Uge 4
Din karriererådgiver under forløbet

Det kan godt betale sig at planlægge
arbejdet med at søge job. Skab mere
effektive jobsøgninger hvis du forbereder
dig.

Med mere end 10 års erfaring som
Beskæftigelsesvejleder, Jobkonsulent og
Karrierecoach med speciale i Jobsøgning vil
jeg se frem til at hjælpe dig videre mod dit
drømmejob.

Kan en opdateret LinkedIn-profil være vejen
frem for dig? Vi taler jobsøgning via sociale
medier og netværk.

Henrik K. Nydam, Indehaver af KVR Sydfyn
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