Du er altid velkommen til
at ringe til FirmaPlus for
at få oplyst, hvad vi kan
tilbyde dig.

BOOK DIT FØRSTE MØDE
Kontakt FirmaPlus for
yderligere information
og booking.

Telefon

26 78 28 45

Møderne afholdes sammen med
FirmaPlus’ partnere.

Vi tror på, at de fleste, der er 50+, kan få et
nyt job, når de er godt forberedte og jobklare.

www.firmaplus.dk

Info@firmaplus.dk

Telefon 26 78 28 45

50+

din videopræsentation

Din 50+
videopræsentation
Personlig video klar til ansøgninger og
sociale medier
Video som kommunikationsform spiller i dag en større
og større rolle. Det gør det også i forbindelse med, at
virksomheder skal ansætte nye medarbejdere. Nu har
du mulighed for at få hjælp til at lave en videopræsentation af dig selv, så du bliver i stand til at kunne søge
alle de jobs, du ønsker. Også dem, hvor en videopræsentation er et krav.
Med en 50+ videopræsentation:
• 
Bliver du bevidst om, hvem du er
• 
Bliver du god til at formidle dine erfaringer, styrker
og dine passioner
• 
Bliver du styrket i din evner til at kunne levere nogle
klare budskaber mundtligt
• 
Bliver du bevidst om dit kropssprog
• 
Bliver du bevidst om din stemmeføring
• 
Bliver du automatisk forberedt på jobsamtalesituationen

Det får du:
Du modtager en færdigproduceret video af dig selv, som
du enten kan bruge som en generel præsentation til f.eks.
uopfordrede ansøgninger. Eller som er specifikt målrettet
et bestemt job, fordi en potentiel ny arbejdsgiver stiller
krav om at modtage sådan en videopræsentation af dig.
Produktionsforløbet
Vi forudsætter, at du først har gennemført et 50+ sparringsforløb hos FirmaPlus, hvor du har fået dine styrker,
ønsker og passioner klarlagt.
1. Forberedelsesmøde – afklaring om formål og virkemidler med dig – 2 timer
2. Videoproduktion med dig – 3 timer
Opbevaring/distribution: Vi uploader filmen på FirmaPlus
YouTube kanal, hvor du har adgang til video’en i et år. På
den måde er det let for dig at lave links eller QR-koder,
der henviser til videoen. Du kan også få videoen tilsendt
på wetransfer.com
12,5 timers sparring gennem 1- 2 måneder.

