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Sammen kan vi lidt mere.

Netværk for  
akademikere



Provi – Hvem er vi?
Provi er en konsulentvirksomhed, der arbejder med kursus, undervisnings- og  
vejledningsaktiviteter for personer, der står uden for arbejdsmarkedet. Her-
udover løser vi opgaver for virksomheder, samt hjælper personer til ønsket 
jobskifte. 

Vi har MANGE års erfaring i arbejdet med målrettet forløb mod job. 
Siden 2004 har vi arbejdet inden for dette område og har dermed skabt en 
stor viden og tæt kontakt til erhvervslivet.

Derudover er vi specialister indenfor karriererådgivning, virksomhedsrådg-
ivning, Marketing og EU projekter.

 
Netværk for akademikere
Formål
Formål med netværket er, at kursisterne deltager i netværksmøder - hvor de 
sammen med Provi danner brugbart netværk til gavn for den konkrete jobsøgn-
ing. Hvordan ser arbejdsmarkedet ud, og hvordan skabes de bedste mulighed-
er for beskæftigelse med nuværende kompetencer. 

Rammer for kurset
Forløbet er opbygget som fælles temadage. Disse afvikles med en halv dag 
hver 14. dag - naturligvis i dagtimerne. 
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Hvad kan vi tilbyde?
Netværksmøderne vil være tilrettelagt således, at de valgte temaer passer til de 
kursister der deltager i møderne. Vidensdeling og erfaringsudveksling vil være 
nogle af de elementer der arbejdes med. Dynamikken til netværksmøderne 
skabes via sparring på tværs af kursister og Provi. Efter netværksmøderne er 
der mulighed for individuel sparring. 

Fokuspunkter som der kan indgå på forløbet evt. som 
temadag

 > Netværk - og netværksets betydning
 > Synlighed og egen indsats
 > Præsentation via CV
 > LinkedIn - hvordan gør man sig attraktiv overfor arbejdsgiverne
 > Brug af sociale medier
 > Det personlige salg - personlig fremtoning
 > Mindmap - hvilke kompetencer kan bruges hvor
 > Inspiration fra virksomhedsrepræsentanter i lokalområdet. 
 > Hjælp til den skriftlige ansøgning og ansættelsessamtalen 

Vi følger dig på vej
Vi har gennem flere år hjulpet rigtig mange med at finde det bedste job for den 
enkelte – det vil vi også gerne hjælpe dig med.
Er du i tvivl om, hvordan vi kan hjælpe netop dig med støtte og vejledning er du 
meget velkommen til at kontakte os på 54 86 06 04 og spørge efter en af 
vores konsulenter.

Provi og 
kursister 
i samspil
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Hvor gennemføres  
aktiviteterne
Forløbet gennemføres på Rådhustorvet 5, 4760 Vordingborg

Parkering
For biler henvises til Rådhustorvets P-plads (se skiltning).
Cykler mv. ved indgangen til Rådhustorvet 5.
 
Mere information
Du kan få mere information om projektet på www.provi.dk eller ved kontakt til 
Provi på 5486 0604 eller info@provi.dk.
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