
Karrieresamtaler 

Du får tre karrieresamtaler med din faste karriererådgiver, 

hvor I taler om:

• Kompetenceafklaring: Bliv klar på, hvad du kan! Du har

et væld af kompetencer, som vi arbejder med at afdække

og beskrive – og oversætte til mulighederne på det

aktuelle arbejdsmarked.

• Jobmuligheder: Jobåbninger på arbejdsmarkedet,

både i – og uden for – undervisningssektoren.

• Dit ansøgningsmateriale:  Feedback på og støtte til

udformning af målrettet cv og ansøgning.

• Træning i jobsamtaler: Vi træner den konkrete

jobsamtale med dig, når det er relevant for dig.

• Praktik og efteruddannelse: Rådgivning om relevant

efteruddannelse og muligheder for praktik.

GL workshop 

Du er sammen med andre GL’ere, og I arbejder med værktøjer,  

som kan understøtte din kompetenceafklaring og jobsøgning. 

Flere muligheder – hvis du ønsker det

MA udbyder løbende en række forskellige workshops og  

brobygningsarrangementer, hvor du kan møde arbejdsgivere. 

Tal med din karriererådgiver om, hvilke der kunne være  

relevante for dig.

Coaching er en mulighed, hvis du har behov for ekstra støtte 

i forhold til barrierer, som måske blokerer for, at du kan se 

nye muligheder i dit arbejdsliv. Det er MA, der visiterer til 

coachingsamtaler. Tal med din karriererådgiver.

Kontakt GL’s socialrådgiver Lisbeth Ring Pedersen 

(lrp@gl.org el. socialraadgiver@gl.org), hvis du har brug for 

rådgivning om fx sygedagpenge, syge børn, syge pårørende, 

vanskelig boligsituation, møder med kommune o.lign. 

Direkte telefonnummer: 33290984. Telefontider: 

Tirsdag og torsdag, kl. 9.00 – 12.00.

Og husk – du har din faste karriererådgiver som livline – 

kontakt ham eller hende, når du har behov.

Vi starter med en introduktionssamtale, så vi får overblik over 

din situation, dine ønsker og dine behov. Og lægger en plan. 

GL betaler op til 15.000 kr. i tilskud for dig, så du har 

mulighed for at efteruddanne og opkvalificere dig i en 

bestemtretning. Midlerne kan også bevilges til andre 

karriererettede tiltag. Du kan fx vælge at få et særligt forløb 

rettet mod at skabe dig et job i en SMV (små og mellemstore 

virksomheder), få en personprofiltest, hvis du ønsker et nyt 

værktøj til at blive skarpere på dine kompetencer, eller du 

kan bruge midlerne til rådgivning om opstart af selvstændig 

virksomhed. Du vil efterfølgende skulle skrive en kort 

evaluering til GL af dit udbytte. Det er en betingelse, at du 

er påbegyndt dit GL-karriereforløb. Karriererådgiveren skal 

anbefale og GL godkende indsatsen for, at du kan få støtten.


