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500 aktive jobsøgende samles til inspirationsmesse i Aarhus

For fjerde år i træk i Aarhus afholdes Fest For Fyrede, som er en inspirations- og netværksdag for 
jobsøgende. Rådmand Thomas Medom holder åbningstalen og dagen byder på masser af spændende 
oplægsholdere, bl.a. Søren Fischer fra Randers Tandhjulsfabrik. Som en nyhed arrangeres også to 
workshops. Mange virksomheder og organisationer kommer med hver sin stand, hvor man kan få 
en snak og netværke.

Frivillige netværk
Det er de to frivillige netværk PowerjobMidt og Senior Erhverv Aarhus, der sammen med Jobindex inviterer 
til Fest For Fyrede. Arrangementet har været en stor succes de tre foregående år og er vokset fra 120 til 500 
deltagere. 

”Vi vil gerne give jobsøgende en mulighed for at komme ud blandt andre, få ny inspiration, møde 
ligesindede og få udvidet netværket og skabt kontakt til erhvervslivet”, fortæller Doris Nielsen, der er 
medstifter af PowerjobMidt og arrangør af Fest For Fyrede. 

Spændende oplægsholdere
Fest For Fyrede har eksisteret siden 2010 og er udover i Aarhus blevet afholdt i København, Sorø, Fredericia,
Aalborg og Odense. Dagen er fyldt med oplæg fra inspirerende foredragsholdere, som kan give gode råd og 
nye input til de jobsøgende. Deltagerne kan bl.a. glæde sig til at høre Kaare Danielsen fra Jobindex fortælle 
om Alternativ Jobsøgning, og Pernille Marott, der er medforfatter til bogen 'Arbejdsløs – Verdens hårdeste 
job', holder et oplæg med titlen 'Fra fyret til forfremmet'.
Forfatter og foredragsholder Carina Heckscher fra iCheck.dk er konferencier hele dagen og bidrager med et 
oplæg om at være jobsøgende kontra mulighedssøgende.

Workshops og stande
I år er der for første gang også workshops på programmet til Fest For Fyrede i Aarhus, hvor man kan lære 
mere om, hvordan man bruger LinkedIn i sin jobsøgning, og hvad kropssproget betyder for jobsøgende. 
Desuden vil der hele dagen være mulighed for at få gennemgået sit CV af to HR-eksperter.
Samtidig kommer der en række stande fra virksomheder og organisationer – bl.a. Bestseller og Jobcenter 
Aarhus – der er interesserede i at tale og netværke med de jobsøgende, og forhåbentlig kan der blive skabt 
nogle kontakter, som kan føre til job. Transportuddannelsernes organisation, TUC Dekra, har endda lovet at 
tage konkrete, ledige stillinger med på deres stand.
”Vi ved allerede, at en stor del af alle jobs besættes gennem netværk, og derfor er det utroligt vigtigt, at 
man som jobsøgende griber chancen for at dyrke og udvide sit netværk, og den mulighed vil vi gerne give 
med Fest For Fyrede”, siger Kaare Danielsen, der er direktør og stifter af Jobindex og i øvrigt selv bidrager 
med et oplæg til arrangementet.
 



Program
Hvornår Hvad
8:30 – 9:30 Ankomst og registrering, networking, besøg på stande
9:30 – 9:35 Velkomst og præsentation ved Doris Nielsen

Carina Heckscher er konferencier hele dagen
9:35 – 9:40 Åbningstale ved Thomas Medom, Rådmand for sociale forhold og beskæftigelse
9:45 – 10:45 “Fra fyret til forfremmet” ved Pernille Marott, forfatter af “Arbejdsløs – Verdens hårdeste job”
10:40 – 10:50 Strække-ben-pause
10:50 – 11:30 Ballisagers rekrutteringsanalyse ved konsulent Ann Berry
10:30 – 12:00 Jobsøgende kontra mulighedssøgende ved Carina Heckscher (www.netkorkingekspert.dk)
12:00 – 12:45 Frokost + networking, besøg stande
12:45 – 13:20 Hvad lægger erhvervslivet vægt på, når det ansætter? ved Søren Fischer, Direktør Randers 

Tandhjulsfabrik
13:20 – 14:05 Genfind motivationen og brænd igennem ved Niels Reib, www.ledigidanmark.dk
14:05 – 14:15 Strække-ben-pause
14:15 – 15:00 Alternativ jobsøgning ved Kaare Danielsen, Direktør Jobindex
15:00 – 15:15 Kaffepause + networking, besøg stande.

Kaffe, te, isvand, frugt + müslibar
15:15 – 16:00 “3 trin til drømmejobbet - Glem alt om ansøgninger” ved Jesper Koch, www.kantenafkaos.dk.
16:00:00 Tak for i dag.

Der er mulighed for at tilmelde sig en workshop om “Kropssprog og Mindset” ved Jesper Bergstrøm om formiddagen 
og en workshop om “Strategisk brug af LinkedIn i jobsøgningen” ved Malene Lundgren om eftermiddagen.
Desuden vil der efter først-til-mølle-princippet være mulighed for 1:1 CV-tjek med John Pagaard og
hans medarbejdere fra Human Factories.

Fakta:

Tid og sted

Tirsdag den 25. november 2014 kl. 
09.30-16.00
Dørene åbnes fra kl. 8.30 til 
indtjekning
Marselisborghallen
Havreballe Skovvej 11
(lige bag Tivoli Friheden)
8000 Aarhus C

Tilmelding:
http://www.jobindex.dk/cms/fff-25-
november-2014

For yderligere information, kontakt:
Jeppe Bech : 28112421 – jb82dk@hotmail.com
Mette Nielsen: 60608464 – mniels46@gmail.com
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