NU SKAL DU KUN
HAVE KONTAKT
MED DIN A-KASSE
SOM NYLEDIG

Har du været ledig før, ved du, at man
plejer at gå til møder hos både a-kassen
og jobcenteret. I de kommende år bliver
det anderledes for de fleste medlemmer
af Socialpædagogernes A-kasse. Vi har
fået eneansvaret for kontakten til vores
medlemmer i starten af deres ledighedsperiode. Det ansvar vil vi bruge til at
tilbyde dig et forløb, som vi tror på er
relevant for jobsøgende socialpædagoger.

I de første tre måneder af din ledighedsperiode
skal du udelukkende have kontakt til
jobkonsulenter i din a-kasse. Her har du altså
ingen møder med kommunens jobcenter.
Baggrunden er, at Socialpædagogernes
A-kasse er blevet udvalgt til et fireårigt
forsøgsprojekt, hvor vi får lov til at overtage det
fulde ansvar for kontakten med vores ledige
medlemmer i deres tidlige ledighedsperiode.
Det er vi rigtig glade for! Vi tror nemlig på, at du
får mere tid til at fokusere på din jobsøgning,
og at vi får bedre muligheder for at tilbyde dig
relevant sparring med udgangspunkt i både dit
og vores kendskab til det socialpædagogiske fag
og arbejdsmarked.

ET TILPASSET KONTAKTFORLØB
Vi arbejder med at tilpasse kontaktforløbet
til dig og dine behov. Ved du allerede, hvilken
retning du vil i, tilbyder vi dig kompetent
sparring på konkrete ansøgninger. Har du i
stedet brug for afklaring og vejledning til at gå
helt nye veje i din karriere, kan vi også hjælpe
dig med at få indsigt i andre socialpædagogiske
arbejdsområder.

EFTER DE FØRSTE TRE MÅNEDER
Hvis du fortsat er ledig efter tre måneder,
skal du også have kontakt til jobcenteret i
din kommune, men vi har selvfølgelig stadig
kontakt til dig, og du har fortsat mulighed for at
booke samtaler og temamøder hos os.

SÅDAN KAN DIT
KONTAKTFORLØB
HOS A-KASSEN SE UD:

EN GEVINST FOR DIG

FÆLLESSAMTALE MED JOBCENTERET: 11. ELLER 12. UGE
Er du fortsat ledig efter tre måneder, skal du have kontakt med både
a-kassen og jobcenteret. Før da deltager jobcenteret ved en fællessamtale,
hvor vi taler om den videre plan for, hvordan du kommer i job.

JOBSAMTALE OG DELTAGELSE
I WORKSHOPS: 3. TIL 7. UGE
Vi giver dig sparring på din jobsøgning
og din jobsøgningsstrategi.

RÅDIGHEDSSAMTALE:
8. ELLER 9. UGE
Vi følger op på din jobsøgning og
gennemfører en rådighedsvurdering.

CV-SAMTALE: 1. ELLER 2. UGE
Vi taler om din jobsøgningsstrategi, finpudser
dit CV og gennemgår spillereglerne for
dagpengemodtagere.

Antallet af samtaler og indholdet af dem kan variere.

A-KASSENS
TEMAMØDER
RUSTER DIG TIL
DIN JOBSØGNING

Tiden som jobsøgende er meget mere end individuelle
møder med jobkonsulenten. Hos Socialpædagogernes
A-kasse kan du deltage i en række forskellige temamøder, hvor du sammen med andre ledige får indsigt i nyttige
værktøjer, du kan bruge direkte i din jobsøgning.

DEN GODE ANSØGNING
OG DET SKARPE CV

DEN GODE
JOBSAMTALE

LEDIG UDEN
STRESS

DEN UOPFORDREDE
ANSØGNING

BRUG AF LINKEDIN
I JOBSØGNINGEN

BLIV SKARP
PÅ DIN FAGLIGHED

SE DINE MULIGHEDER
OG BOOK AKTUELLE
TEMAMØDER PÅ
MEDLEMSPORTALEN

TAG STYRING OVER DIN
LEDIGHEDSPERIODE

https://sl-medlem.medlemsportalen.dk/login/nemid

NOTER

Socialpædagogernes A-kasse
Brolæggerstræde 9
1211 København K
Telefon: 7248 6010

Telefontid:
Mandag-onsdag 09.00- 15.00
Torsdag 09.00- 17.00
Fredag 09.00- 13.00

