
 
Jobindex direktør Kaare Danielsen kan du møde til festen for de fyrede 

Fra fyrings-offer til karriere-kriger 

- Kom til Fest For Fyrede den 6. sept. 2016. 

Fest For Fyrede er et gratis netværk for dig, der er jobsøgende. Ved 

arrangementer kan du møde interessante foredragsholdere, deltage i 

workshops og få CV-rådgivning. Det er også en unik mulighed for at sparre 

med andre jobsøgende og danne netværk med andre inden for din branche. 

Alt sammen noget der kan give dig ny inspiration og målrette din indsats for 

at finde dit næste drømmejob. 

Af Poul Grosen Rasmussen, konsulent ved Seniorvejen.com 

Program, workshops og minimesse 

Arrangementet starter kl. 08.00 og slutter kl. 15.30. Udover velkomst og åbningstale ved 

Rådmand Thomas Medom, vil der være en række inspirerende oplæg: Bliv direktør i dit 

eget liv. Ballisagers rekrutteringsanalyse. Find din indre power og netværk dig til 

jobbet. Alternativ jobsøgning. Fra fyrings-offer til karriere-kriger. 

Du har også mulighed for at deltage i fire workshop: Om at være autentisk. Dine 

rettigheder og muligheder for uddannelse som ledig. Når ledigheden bliver til 

stress. Om kropssprog og diktion. 



løbet af dagen har du mulighed for at besøge minimessen, hvor flere jobcentre, 

virksomheder, netværk med videre står klar til at snakke og netværke med dig. Følgende 

netværk er med til at arrangere festen:  

  
 

Behov for frivillige 

I forbindelse med afviklingen af arrangementet er der behov for en række frivillige 

hjælpere. Senior Erhverv Aarhus har lovet at stille med 10 frivillige. Det drejer sig konkret 

om P-vagter/vejvisning: 2 personer. Bemanding af SEAa's stand: 5-6 personer. 

Pressekontakt: 1 person. Praktiske opgaver 4: personer. IT og teknik (2 personer - er aftalt 

med IT-gruppen) 

Har du lyst til at give en hjælpende hånd denne dag, så henvend dig straks til Kontor-

vagten eller til Jens Riis Andersen. Mail: j.riis.andersen@gmail.com. Telefon: 40 17 30 00  

Tilmelding mm 

Der er et begrænset antal pladser og tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet. 

Der er allerede 250 tilmeldte, så tilmeld dig allerede i dag: 

https://www.jobindex.dk/arrangement/358/fest-for-fyrede-i-aarhus 

Arrangementet foregår i Globus1, Gudrunsvej 3a, 8220 Brabrand. 

Der er begrænset parkeringsplads, så tag bussen 4A. 6A eller 15 

Jobindex byder på en sandwich, vand og kaffe. 

Historien bag Fest For Fyrede 

Historien om Fest For Fyrede startede i en baghave i 2010 som et privat, socialt 

arrangement for nogle afskedigede it-folk. Siden er Jobindex – og Kaare Danielsen – 

kommet til som sponsor og en masse frivillige og aktive kræfter har sørget for, at Fest For 

Fyrede er blevet en stor succes med op til 4-500 deltagere. 

Arrangør: 
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