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IT-Kursus 
med digital dialog i fokus

Om AOF-Øst

AOF-Øst arbejder for at give mennesker de bedste 

muligheder for at udfylde rollen som aktive 

medborgere i såvel arbejdslivet som fritiden.

Vore kerneområder er beskæftigelses- og sygedag-

pengeindsatsen, et område hvor AOF-Øst er en stærk 

aktør med opgaver inden for afklaring, kontaktforløb, 

vejledning, jobsøgning og jobformidling, samt FVU 

dansk og matematik. Opgaver, som AOF-Øst 

hovedsageligt løser i samarbejde med kommuner og 

jobcentre.

Det er vores mål at videreuddanne mennesker på alle 

niveauer til en rigere hverdag, med mulighed for en 

hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter 

arbejdsløshed, sygdom m.m.

Besøg også vores hjemmeside www.aof-east.dk

Med venlig hilsen 

Kim Lauritsen, 

Skoleleder AOF-Øst
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IT-Kursus 
med digital dialog i fokus

Formålet med deltagelse i IT-Kursus, er at hjælpe dig 

til at klare din digitale dialog med kommunen, samt 

jobsøgning fremadrettet.

Det vil du modtage hjælp til:

• At finde og søge job på internettet

• ‘Joblog’ og ‘Jobnet’

• Booking af møde med sagsbehandler

• Ajourføre Jobnet-CV

• Gennemgå ansøgninger

• Vedhæftning af filer (CV, eksamensbeviser etc.)

• Gennemgå jobdatabaser (Ofir, Stepstone, Jobindex 

m.fl.)

• LinkedIn oprettelse heraf, hvis det er relevant.

Hvor:

AOF-Øst’s lokaler på 

Slagterivej 17, 

4690 Haslev

Vi ligger 2 min. gang fra Haslev 

Station, tæt på offentlig transport.
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Hvornår:

Uge 49, 2017:

Tirsdag d. 05.12.17, 08.30 – 14.00
Onsdag d. 06.12 17, 13.00 – 16.00
Torsdag d. 07.12.17, 08.30 – 13.00

Uge 50, 2017:

Onsdag d. 13.12.17, 13.00 – 16.00

Torsdag d. 14.12.17, 08.30 – 14.00

Tilmelding:

Tilmelding kun gennem Jobcenter Faxe.

Fravær:

Fravær skal meddeles til AOF-Øst, ved personlig 

opringning hver fraværsdag, mellem kl. 08.00 og 09.00 

på telefon 56 31 67 06. Årsag til fravær skal oplyses.


