JOB- &

KARRIEREMESSE
Brejning forsamlingshus, J. L. Warmingsvej 1, 7080 Børkop

TIR SDAG 7. J U NI 2022 K L. 12.00 - 17.00
Kom til en spændende og inspirerende dag, når 6 arbejdspladser på
handicapområdet i Vejle Kommune afholder job- og karrieremesse i
samarbejde med Socialpædagogernes A-kasse.
Dagen bliver spækket med spændende oplæg om faglighed, hvordan du
kan udvikle dig i det socialpædagogiske fag og konkrete jobåbninger.

PROGRAM
12.00 - 17.00: S
 tande
› Bofællesskabet Postens Vej
› Karriereværkstedet
› Udviklingscentret De 2 gårde
› Bo-Vejle
› Udviklingscentret Skansebakken

Netop jobmulighederne i handicapområdet i Vejle Kommune, har vi gjort
let for dig at komme helt tæt på denne dag. Du får bl.a. mulighed for at:

› Spurvetoften

•	
Møde både medarbejdere og ledere fra vores seks forskellige
handicapcentre til en uforpligtende snak om job og karriere.

› Vejle Jobcenter

•	
Høre om vores kerneopgave, de mangeartede muligheder for jobs og
efteruddannelse som du møder på netop handicapområdet i Vejle.
•	
Blive inspireret med bl.a. faglige oplæg og få udvidet dit professionelle
netværk.
•	
Få konkret sparring på dit CV og din ansøgning, så du er klædt godt på
til den videre jobsøgning.
Job- & Karrieremessen er for dig, som enten er på udkig efter et nyt drømmejob
- eller blot har lyst til at blive inspireret og opleve en hel vifte af muligheder.

› SL-A: sparring på cv og ansøgning

13.00 - 16.00: Speakers corner:
› KRAP
› Sanseintegration
› Kommunikation
og velfærdsteknologi
› Idræt og bevæge glæde
i pædagogikken
› Autisme / udviklingshæmning
› VISO

Der vil i løbet af dagen være snacks og drikkevarer.

› On boarding

Deltagelse er naturligvis gratis og vi glæder os rigtigt meget til at møde dig.

› Op- eller omkvalificering

› Ledelse som karriere
› Ressource personer / fagfacilitator
› Merit uddannelse UCsyd
› Kvalificering til medicinhåndtering
› Kvalificering til
dokumentationsarbejdet
› Det professionelle samarbejde;
”faglighed og samarbejde som
hinandens forudsætninger”
› Kompetencecenter Velfærd

TILMELDING	

E T

S A M A R B E J D E

M E L L E M :

Du tilmelder dig på Medlemsportalen --> Book samtaler
og møder. Eller til jobkonsulent
› Maria Krogh Hesselberg mkh@sl.dk
› Maibritt Kirk Kjær mkk@sl.dk
TRANSPORTGODTGØRELSE
Efter gældende regler.

