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PLATIN MEDLEM  
75.000 kr. p.a. 

 
50+ vidensbank, hvor v i  deler vores 
v iden om og erfar inger fra 50+ 
projekter,  forhandl inger,  kurser,  
foredrag og 50+ rekrutter ing 
 
Outsourcing og 50+ sparring  t i l  
foreningens jobsøgende medlemmer. 
Vi  h jælper med at f inde det næste 
job, som passer t i l  kval i f ikat ioner og 
ønsker 
 
50+ mindset og information, hvor 
v i  deler vores v iden om forebyggelse 
og bearbejdelse af indst i l l inger og 
holdninger t i l  50+ på arbejdspladsen, 
som kan skabe en bedre 
kommunikat ion på foreningens 
arbejdspladser 
 
Overenskomster og sparring,  hvor 
v i  er behjælpel ig med forberedelse af 
indhold t i l  ny overenskomst med 
fokus på aldersgruppen og sparr ing 
med foreningens arbejdsgruppe 
 
Ti l l ids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter  t i lbydes 
møder sammen med os, hvor v i  st i l ler  
vores v iden t i l  rådighed. Det gælder 
også ved /TR kurser/ foredrag og 
forhandl inger med pensionsselskaber 
 
Events og gå-hjem-møder  kan 
suppleres med foredrag om 50+ 
problematikker el ler  om, hvordan 
virksomheden og medarbejderne kan 
bl ive bedre t i l  at  fastholde og udvik le 
et  længere og bedre arbejdsl iv på en 
f leksibel  arbejdsplads 
 
4 Fyraftensmøder kan gennemføres i  
tæt samarbejde med os 
 
1 eftermiddagsmøde med 
samarbejdspartnere, hvor FirmaPlus 
er med som foredragsholder 
 
Markedsføring 
3 Roll-ups ,  hvor jeres logo bl iver v ist  
ved foredrag, messer og events rundt 
om i  landet 
 
Logo  på vores mater ia le og Power 
Points 
 
Logo og 100 ord  på vores 
hjemmeside, som også vi l  være med 
t i l  at  promovere jeres CSR-prof i l  
 
Nyhedsmateriale  med løbende 
information om 50+ aktuel le art ik ler 
og v ideo/tv k l ip 
 
Månedlig nyhedsbrev  om 50+, som 
kan målret tes ledelsen, medarbejdere 
el ler  medlemmer 
 
Pressemeddelelser udarbejdes og 
udsendes i  tæt samarbejde med os 
 
Samlet 60 stk. konsulent t imer  
 
Rabat  
10 %  på vore kurser og foredrag t i l  
egne ledere og medarbejdere (ej  
onl inekurser) 
10 %  rabat på 50+ rekrutter ing t i l  
egne ledere og medarbejdere 
 

 
 
 

                GULD MEDLEM 
50.000 kr. p.a. 

 
50+ vidensbank, hvor v i  deler vores 
v iden om og erfar inger fra 50+ 
projekter,  forhandl inger,  kurser,  
foredrag og 50+ rekrutter ing 
 
Outsourcing og 50+ sparring  t i l  
foreningens jobsøgende medlemmer. 
Vi  h jælper med at f inde det næste 
job, som passer t i l  kval i f ikat ioner og 
ønsker 
 
50+ mindset og information, hvor 
v i  deler vores v iden om forebyggelse 
og bearbejdelse af indst i l l inger og 
holdninger t i l  50+ på arbejdspladsen, 
som kan skabe en bedre 
kommunikat ion på foreningens 
arbejdspladser  
 
Overenskomster og sparring,  hvor 
v i  er behjælpel ig med forberedelse af 
indhold t i l  ny overenskomst med fokus 
på aldersgruppen og sparr ing med 
foreningens arbejdsgruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Events og gå-hjem-møder  kan 
suppleres med foredrag om 50+ 
problematikker el ler  om, hvordan 
virksomheden og medarbejderne kan 
bl ive bedre t i l  at  fastholde og udvik le 
et  længere og bedre arbejdsl iv på en 
f leksibel  arbejdsplads 
 
2 Fyraftensmøder kan gennemføres i  
tæt samarbejde med os 
 
1 eftermiddagsmøde med 
samarbejdspartnere, hvor FirmaPlus 
er med som foredragsholder 
 
Markedsføring 
2 Roll-ups ,  hvor jeres logo bl iver v ist  
både ved foredrag, messer og events 
rundt om i  landet 
 
Logo  på vores mater ia le og Power 
Points 
 
Logo og 50 ord  på vores 
hjemmeside, som også vi l  være med 
t i l  at  promovere jeres CSR-prof i l  
 
Nyhedsmateriale  med løbende 
information om 50+ aktuel le art ik ler 
og v ideo/tv k l ip 
 
Kvartals nyhedsbrev  om 50+, som 
kan målret tes ledelsen, medarbejdere 
el ler  medlemmer 
 
Pressemeddelelser udarbejdes og 
udsendes i  tæt samarbejde med os 
 
Samlet 40 stk. konsulent t imer  
 
Rabat  
7,5 %  på vore kurser og foredrag t i l  
egne ledere og medarbejdere (ej  
onl ine kurser) 
7,5 %  rabat på 50+ rekrutter ing t i l  
egne ledere og medarbejdere 

 
 

      
 
 
                     SØLV MEDLEM 

25.000 kr. p.a. 
 

50+ vidensbank, hvor v i  deler vores 
v iden om og erfar inger fra 50+ 
projekter,  forhandl inger,  kurser,  
foredrag og 50+ rekrutter ing 
 
Outsourcing og 50+ sparring  t i l  
foreningens jobsøgende 
medlemmer. Vi  h jælper med at f inde 
det næste job, som passer t i l  
kval i f ikat ioner og ønsker 
 
50+ mindset og information, hvor 
v i  deler vores v iden om 
forebyggelse og bearbejdelse af 
indst i l l inger og holdninger t i l  50+ på 
arbejdspladsen, som kan skabe en 
bedre kommunikat ion på 
foreningens arbejdspladser 
 
Overenskomster og sparring,  hvor 
v i  er behjælpel ig med forberedelse 
af indhold t i l  ny overenskomst med 
fokus på aldersgruppen og sparr ing 
med foreningens arbejdsgruppe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markedsføring  
1 Roll-ups ,  hvor jeres logo bl iver 
v ist  både ved foredrag, messer og 
events rundt om i  landet 
 
Logo  på vores mater ia le og Power 
Points 
 
Logo og 25 ord  på vores 
hjemmeside, som også vi l  være med 
t i l  at  promovere jeres CSR-prof i l  
 
Nyhedsmateriale  med løbende 
information om 50+ aktuel le art ik ler 
og v ideo/tv k l ip 
 
Kvartals nyhedsbrev  om 50+, som 
kan målret tes ledelsen, 
medarbejdere el ler medlemmer 
 
Pressemeddelelser udarbejdes og 
udsendes i  tæt samarbejde med os 
 
Samlet 20 stk. konsulent t imer  
 
Rabat  
5 %  på vore kurser og foredrag t i l  
egne ledere og medarbejdere (ej  
onl ine kurser) 
5 %  rabat på 50+ rekrutter ing t i l  
egne ledere og medarbejdere 
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For medlemmer: 
 
50+ Jobdatabase  – mod et 
mindre kont ingent.  Indebærer bl .a.  
del tagelse i  netværksmøder,  events 
og kurser,  som vi  har målret tet  
speciel t  t i l  a ldersgruppen 
 
Rabatpris 75,-  kr.  månedligt 
kontingentet  på Jobdatabase. 
(Rabat 25% afrundet)  
 
Rekruttering  af  medlemmer t i l  vores 
store netværk af v irksomheder,  som 
mangler kval i f iceret arbejdskraft  
 
 
Eftermiddagsmøder  for  50+ 
jobsøgende angående fagl igt  indhold 
om jobsøgning og workshops. 1 – 2 
t imers var ighed – afholdes gerne i  
foreningens lokaler – 12 møder  
 
 
Outplacement  t i lbydes som kurser 
med onl ine undervisning el ler  
personl ig coaching 
 
Rabat  
10 % på vore kurser og outplacement 
(ej  onl ine kurser)  
 
 
 

For medlemmer: 
 
50+Jobdatabase  mod et 
mindre kont ingent.  Indebærer bl .a.  
del tagelse i  netværksmøder,  events 
og kurser,  som vi  har målret tet  
speciel t  t i l  a ldersgruppen 

 
Rabatpris 90,-  kr.  månedligt 
kontingentet på Jobdatabase 
(Rabat 10% afrundet) 
 
Rekruttering  af  medlemmer t i l  
vores store netværk af 
v irksomheder,  som mangler 
kval i f iceret arbejdskraft  
 
Eftermiddagsmøder  for  50+  
jobsøgende angående fagl igt  
indhold om jobsøgning og 
workshops. 1 – 2 t imers var ighed  
afholdes gerne i  foreningens 
lokaler – 6 møder  
 
Outplacement  t i lbydes med onl ine 
undervisning el ler personl ig 
coaching 
 
Rabat  
10 % på vore kurser og 
outplacement (ej  onl ine kurser)  

 

For medlemmer: 
 
50+Jobdatabase  mod et 
mindre kont ingent.  Indebærer bl .a.  
del tagelse i  netværksmøder,  events 
og kurser,  som vi  har målret tet  
speciel t  t i l  a ldersgruppen 
 
Pris 99,-  kr.  i  månedlig 
kontingentet  på Jobdatabase 
 
 
Rekruttering  af  medlemmer t i l  
vores store netværk af 
v irksomheder,  som mangler 
kval i f iceret arbejdskraft  
 
Eftermiddagsmøder  for  50+ 
jobsøgende med fagl ig indhold om 
jobsøgning og workshops  1 – 2 
t imers var ighed – afholdes gerne i  
foreningens  
lokaler – 3 møder 
 
Outplacement  t i lbydes med onl ine 
undervisning el ler personl ig 
coaching 
 
Rabat  
10 % på vore kurser og 
outplacement (ej  onl ine kurser)  
 
 
 

Hvad er udfordringen for de medlemmer, der er 50+ére? 
 

Hvad er udfordringen for de medlemmer, der er 
50+ére? 
Flere og f lere brancher kommer  t i l  a t mangle kva l if iceret  arbejdskraft , men brancherne har s jældent bl ikket 
re ttet  mod de erfarne kompetencer ,  der  er hos jeres medlemmer i  gruppen af aktive 50+ére. Det  er dér, 
Fi rmaPlus kan gøre en forske l for jeres medlemmer . 

Vores erfaring er,  a t aldersgruppen 50+ hverken får de led ige jobs e l ler kommer  t i l  jobsamtale.  Det kan 
have store og menneskelige og økonomiske omkostn inger.  

Fi rmaPlus vi l t i lbyde jer et  samarbejde om at  gøre en aktiv  indsats for a t  promovere jeres medlemmers 
jobmul igheder i  a ldersgruppe 50+. 

Der er også nogle af  medlemmerne,  der  går  for t idl ig t på ef terløn e ller pension, se lvom de gladelig t kunne 
fortsæt te, hv is  der blev gjor t noget akt iv t  for mere f leks ib le  arbejdsforhold al lerede ved 50+ alderen, Det  
kan Fi rmaPlus også h jælpe med. 

Få de l i Vidensbanken og Outsource 50+ t i l  os,  så vi  kan hjælpe med t i l  a t inspi rere foren ingens ledere og 
medarbejdere samt t i l l ids- og arbejdsmil jø repræsentanter t i l  a t fastholde og udvik le  de mange 
medlemmer ,  der  t i lhører  50+ére på arbejdspladserne.  

Ti l  a t s tyrke jeres forening og jeres medlemmer  kan I  som udgangspunkt vælge mellem 3 forskel l ige 
medlemskaber af  Fi rmaPlus.  
 
Du kan læse mere om problemerne for 50+érne, rekruttering, projekter, foredrag og kurser på www.firmaplus.dk  
 
Kontakt Hans Ussing 
 
telefon 2678 2845 eller hu@firmaplus.dk																																																																					 
 


