
SØG JOB MED VIDEO 

Over to torsdage den 12.og 26. november fra kl. 10.00 til 15.00 kan du lære at 
producere en færdig video til din jobsøgning. 

Undervisningen varetages af Janni Kikkenborg Rossel, som tidligere har været 
Inspirator og HR-ansvarlig hos officelab i Lystrup, hvor hun stod bag de 
populære jobsøgningsforløb: netværk dig til dit næste job. 

OBS OBS OBS OBS OBS 

Der vil være et par timers forberedelse imellem de to workshopdage, for at 
få det optimale udbytte. 

Det er et krav,at du deltager begge dage og har en smartphone, tablet 
eller et kamera, der kan optage film. (hav godt med strøm på og lagerplads) 

For iPhones: du skal have hentet appen iMovie eller have en pc med. (husk 
overførselskabel) For Androids: du skal have hentet appen ActionDirector 
eller have en pc med. (husk overførselskabel) 

Der kan maksimalt deltage 20 personer så skynd dig, hvis du vil deltage. 

Bindende tilmelding er et krav hvis du vil deltage, så ring til kontoret på 
telefon 86 14 23 50  senest torsdag den 5. november 2020 klokken 13.00 eller 
tilmeld dig på mail info@seaa.dk senest samme dag og tidspunkt. 

Senior Erhverv Arhus er vært for frokost begge dage. 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Videoen er den nyeste disciplin indenfor jobsøgningen. Der er stadig mange, 
der ikke udnytter sig af den, så der er store fordele at hente. Netop derfor 
kan du skille dig ud fra mængden her uden det store forkromede film set-up. 

Videoen bliver mere og mere efterspurgt hos virksomhederne i rekrutteringen. 
I Ballisagers rekrutteringsanalyse mener hver femte virksomhed, at 
videoansøgninger kan erstatte en skriftlig ansøgning. Vedlægger du en video 
til din ansøgning, kan virksomheden få et bedre billede af dig som person og 
du kan øge dine chancer for at komme til samtale. 

Det, du kan få frem i en video, er lige præcis dét, der er så svært i den 
skrevne ansøgning – dig. Det er her man kan se glimtet i øjet og få en meget 
bedre fornemmelse af dig som menneske og kollega - noget af det mest 
afgørende i ansættelsen af en ny medarbejder! 

På dette 2-dages workshop arbejder vi med videomediet.  

Vi ser et par gode eksempler på vellykkede videoer, og vi får filmet en 
præsentationsfilm på ca. 2 minutter. Du tager hjem fra workshoppen med et helt  
færdigt produkt, klar til at søge drømmejobbet. 

Vi bruger almindelig telefon eller tablet, så du selv kan lave nye videoer 
på egen hånd derhjemme. Mere avanceret skal det ikke være - det handler om 
at vise din person frem til din kommende arbejdsgiver. 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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