
   

 

 

Karriererådgivningsforløb i FTF-A særligt målrettet socialrådgivere 

 

FTF-A tilbyder et individuelt karriererådgivningsforløb til afskedigede socialrådgivere, der har få-

et midler gennem Tryghedspuljen.  

 

Hvis du er blevet afskediget, har du derfor mulighed for at tage mod FTF-A’s tilbud. Det er FTF-

A’s erfaring, at en tidlig og målrettet indsats mod et nyt job er den hurtigste vej tilbage i job og 

dermed med til at forebygge ledighed. Ved at begynde i et karriererådgivningsforløb lige efter 

afskedigelsen, kan du udnytte din opsigelses- og evt. fritstillingsperiode til hurtigt at komme i 

gang med den proces, der skal føre til et nyt job. 

 

FTF-A’s karriererådgivningsforløb kan gå igang umiddelbart efter din afskedigelse. Karriereråd-

givningen består af en række individuelle møder med en fast tilknyttet konsulent fra FTF-A.  

 

Møderne og det konkrete indhold aftales mellem dig og din konsulent, således at forløbet på 

bedste vis støtter op om din afklarings- og jobsøgningsproces.  

 

Forløbet har til formål at hjælpe med en afklaring af dine kompetencer og jobmæssige fremtid, 

og efter behov støtter vi dig i en effektiv og gennemslagskraftig jobsøgning.  

 

Forløbet består af en test og 4 individuelle møder, suppleret med e-mail- og telefonsupport 

igennem hele processen. Møderne placeres hen over en periode på 1-2 måneder. Møderne afta-

les mellem dig og din konsulent og placeres, så de på bedst mulig måde støtter op om netop din 

afklarings- og jobsøgningsproces.  

 

På de individuelle møder kan der arbejdes med følgende: 

 

 Afklaring af jobønsker og -muligheder 

 Afklaring af faglige/personlige kompetencer 

 Fastlæggelse af mål og søgestrategi 

 Støtte til udarbejdelse af ansøgning og CV 

 Sparring og inspiration om/til jobsøgningsaktiviteter 

 Sparring i forbindelse med jobsamtale  

 

Fælles aktiviteter 

De 4 individuelle møder vil evt. blive suppleret med tilbud om en række fælles aktiviteter, hvis 

der i dit område er en større gruppe af afskedigede socialrådgivere. Der kan fx være tale om et 

fælles opstartsmøde og senere i forløbet kan der tages temaer op, som har fælles interesse.  

 

Fælles aktiviteter giver ofte en dynamik og en netværksmulighed, som er et godt supplement til 

de individuelle møder. Det vil være frivilligt at deltage i de fælles aktiviteter. 
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Karriererådgivningstilbudet kan skitseres således: 

 

Individuelle aktiviteter Fælles aktiviteter 

 Evt. fælles opstartsmøde med an-

dre afskedigede socialrådgivere 

1. møde 

Test og kompetenceafklaring 

 

2. møde 

Strategi og handlingsplan 

 

3. møde 

CV og jobsøgningsmateriale 

 

4. møde 

Jobsøgning, indsatser og netværk 

 

Løbende kontakt på mail og telefon Evt. fælles temamøder med andre 

afskedigede socialrådgivere 

 

 

Pris 

Karriererådgivningsforløbet udbydes til en fast pris à 10.000 kr. excl. moms. 

 

Hør mere  

Få en uforpligtende snak om tilbuddet, forløbet og dine fremtidige muligheder ved at ringe til 

specialkonsulent Søren Stig Andersen på telefon 89 38 39 27 eller sende en mail til: organisati-

on@ftf-a.dk.  

 

Alle aktiviteter og møder foregår hos FTF-A på vores kontorer i enten København, Odense, Aar-

hus eller Aalborg – alt efter, hvor du bor. 

 

Om FTF-A 

FTF-A har omkring 134.000 medlemmer og er bl.a. a-kasse for medlemmer af Dansk Socialråd-

giverforening. I kraft af FTF-A’s samarbejde med bl.a. Dansk Socialrådgiverforening, kender vi 

medlemmernes arbejdsmarked, fag og kompetencer. 

 

FTF-A har en vision om at have tilbud til medlemmerne gennem hele arbejdslivet. Derfor tilby-

der FTF-A job- og karriererådgivning til både ledige og ikke-ledige medlemmer af FTF-A.  

 

 

 


	ny text: job- og karriererådgiver Annette Rosborg på telefon 89 38 36 41 eller sende en mail til: jobogkarriere@ftf-a.dk


