Forkort vejen til jobbet med en
professionel og levende CV-film
Et fire dages kursus i ”Levende CV” hos Joblinsen gør jeres jobsøgende i stand til med
personlighed at målrette deres CV mod en fremtidig arbejdsgiver.
Med den færdige CV-film skiller den jobsøgende sig ud fra mængden ved at efterlade et personligt,
levende og troværdigt indtryk ved den fremtidige arbejdsgiver.
Et fire dages kursus hvor Joblinsen klare hele processen. Et kursus der giver den ledige et konkret
output.

3 gode grunde til at I skal vælge kurset ”Levende CV”
•
•
•

Jobsøgeren får værktøjer af uddannet skuespiller til at målrette kropssprog og retorik
Jobsøgeren sætter personlighed på sit CV og øger synligheden over for fremtidig
arbejdsgiver
Jobsøgeren forkorter vejen til jobbet med et levende og professionelt CV

Undervisning i retorik og kropssprog sikrer at jobsøgeren matcher sit CV med stillingen
Jobsøgerne fremstår troværdig og ærlig og lader deres personlighed skinne igennem. Kort sagt: Med
en levende CV-film rammer de den fremtidige arbejdsgiver på en helt anden måde end gennem et
skrevet CV.
Vi optager naturligvis filmen i det miljø og den branche, som den enkelte søger job i, så den
fremtidige arbejdsgiver allerede i filmen kan visualisere den jobsøgende i stillingen.

Program for ”Levende CV”
Dag 1: Intro - motivation - trenden - hvorfor film - hvordan film og output. Varighed cirka tre timer.
Praktisk og personligt input fra medkursister bliver også en del af dagen.
Dag 2: Undervisning i kropssprog, retorik og udtryk. Vi gør dem klar til kameraet.
Dag 3: Optagelsesdagen. Jobsøgeren får produceret sin egen professionelle CV-film. Filmen bliver
udleveret til vedkommende cirka syv dage efter kurset.
Dag 4: Facebook og LinkedIN Workshop, den lediges profiler gennemgås og deres annoncer
opsættes og udsendes. der er fif og fiduser til SoMe mediet. Varighed cirka tre timer

Hvad koster kurset?
På hvert kursus har vi maksimalt plads til 12 deltagere hvilket sikrer en høj kvalitet af kurset. Prisen
på kurset er 34.900 kr. ex. moms. Prisen inkluderer undervisning, materialer, et professionelt foto
og et CV på film.

Vil I høre mere om ”Levende CV”?
Kontakt Bo Bonde Wulff fra Joblinsen på 40 95 12 02 eller bo@joblinsen.dk
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