Læg dit cv i FTF-A Jobindex og kom tættere på et nyt job
Er du medlem af FTF-A og på udkig efter et andet job, så kan FTF-A nu endnu bedre
hjælpe dig. FTF-A og Jobindex har nemlig lavet et nyt samarbejde. Det eneste, du skal
gøre, er at lægge dit cv ind i FTF-A Jobindex.
Af Hanne Gaard Guldager, FTF-A
”Mange af vores medlemmer kender og bruger i forvejen Jobindex, og Jobindex er en af de
største spillere på jobmarkedet, så derfor er det her samarbejde en stor styrke både for dem og
for FTF-A.”
Sådan siger job- og karriererådgiver i FTF-A Anni Kjeldahl om det nye samarbejde med Jobindex, som har fået navnet FTF-A Jobindex.
FTF-A bliver stadigt oftere kontaktet af arbejdsgivere, der ønsker hurtig hjælp til at besætte en
ledig stilling i stedet for at skulle slå stillingen op. Fremover vil FTF-A kunne lede blandt cv’erne
i FTF-A Jobindex og finde de gode kandidater.
”Vi oplever, at både offentlige og private arbejdsgivere kontakter os, fordi de skal bruge medarbejdere i en fart. Og nu får vi så endnu bedre muligheder for at hjælpe dem,” siger Anni Kjeldahl.
Læg dit cv ind
Foreløbig har godt 500 medlemmer lagt deres cv ind. Og de indgår dermed både i den særlige
FTF-A Jobindex-database og i Jobindex som helhed.
Anni Kjeldahl opfordrer alle FTF-A-medlemmer til at lægge deres cv ind – uanset om de er i job
eller jobsøgende.
”Vi skal have mange flere cv’er ind. For jo flere cv’er, jo bedre kan vi bruge databasen, og dermed tilbyde virksomhederne bedre hjælp og få vores medlemmer i job,” forklarer hun.
Større chance for job
Der er flere gode grunde til at lægge sit cv ind i FTF-A Jobindex. Udover at FTF-A’s medarbejdere kan finde dit cv, så søger Jobindexs egne rekrutteringsfolk også i databasen efter egnede
kandidater til job, som man måske ikke selv ville finde.
Ofte vil der også være tale om job, som måske slet ikke bliver slået op, men hvor virksomheden
blot ønsker at få præsenteret nogle få gode kandidater.
Vær skarp på din faglighed
Anni Kjeldahl fra FTF-A har et par helt konkrete råd til medlemmer, der lægger deres cv i FTF-A
Jobindex.

”De skal være skarpe på deres faglighed. Hvilke kompetencer har de? Det er det, som arbejdsgiverne søger efter. Og så er det en rigtig god idé altid at vedhæfte et mere udførligt cv,” siger
hun.
På ftf-a.dk kan du se, hvordan du lægger dit cv i FTF-A Jobindex.
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