
Sidste Nyt - juni 2015

Sommeren står for døren, og vi håber derfor, at du vil bruge et par minutter på at få sidste nyt - vi

har nemlig glædet os specielt til dette nummer af magasinet, fordi vi har nogle ret enestående

nyheder til dig.

Du kan bl.a. læse om den kommende inspirationsdag for fleksjobbere, som vi igen kalder Fest for

Fleksjobbere, og lidt om, hvad der er sket på hjemmesiden siden sidst.

Vi vil igen gøre opmærksom på, at nyhedsbrevet kun udsendes 3-4 gange årligt eller efter behov.

Vi ønsker kun at sende en e-mail ud, når der er noget at berette om.

Skal du med til fest i Aalborg?

Af Fleksjobber Netværket

Hvis vi giver dig muligheden for kvit og frit at deltage i en fest, hvor du får en masse gratis, gode

tip til, hvordan du som menneske kan udvikle dig, vil du så med?

Hvis du får en enestående chance for at høre om, hvordan man som handicappet sagtens kan

komme ud og gøre en forskel og få et rigt og spændende liv, er du så interesseret?

Hvis ja,

så vil vi gerne invitere dig til

Fest For Fleksjobbere

Inspirationsdag for fleksjobbere

tirsdag 22. september 2015 kl. 10-15

i Aalborg, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Ø

Hvis nej, så håber vi, at du vil lade denne mulighed gå videre til en anden, som du

mener skal have en endnu bedre chance end dig.

Igen afholder vi Fest for Fleksjobbere og har inviteret bl.a. Jobindex, Jobvision og Huset Venture

og oplægsholdere som fx Carina Heckscher og Torsten Miland med til dagen. Programmet for

dagen vil du kunne finde via vores hjemmeside. Gå ind på fleksjobbernetvaerket.dk, og klik

derefter på linket Fest for Fleksjobbere i menuen til venstre, eller hop direkte til indlægget her.
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Vi har lyttet til både den positive og den negative kritik efter første arrangement, der løb af

stablen i januar i Herlev. Derfor vil vi eksempelvis lade Torsten Miland uddybe sine tanker og

visioner i sit foredrag, der derfor kommer til at vare lidt længere end sidst.

Til inspirationsdagen Fest for Fleksjobbere søsætter vi Bevidst Netværk – et indslag med hvilket

vi ønsker at gøre det klart over for os selv hvordan vi kan netværke bedre med hinanden. Nogen

vil gerne tale med ligesindede i egen nærhed, mens andre måske er mere tilbøjelige til at vælge at

tale med andre fra samme fagområde. Derfor stiller vi spørgsmålet Hvordan ønsker du at

netværke – og du får muligheden for at vælge enten ud fra brancheområde eller lokation. Deltag i

afstemningen her.

 Herudover tilbyder vi cv-sparring.

Yderligere nyttige oplysninger til dig, der deltager

Besøg Trekanten bibliotek & kulturhus med Google Maps her

• Der er offentlig bustransport (bus 11 og 14 kører lige til døren).

• Der er gratis parkering.

• Der er trådløst wi-fi.

• Der er handicaptoilet.

Vi håber, at vi ses - for husk: sammen står vi stærkere.

NYT PÅ HJEMMESIDEN - INFORMATION TIL DIG DER ER

TEKNISK INTERESSERET

Hjemmesiden er lavet i CMS-systemet WordPress. CMS betyder Content Management System

eller på dansk Indholdsbasseret styring. Det er en hurtig, gratis effektiv måde at lave en

hjemmeside på. Til hjemmesiden bruger vi dog et betalt tema, fordi det tilbyder en funktionalitet, vi

mener hjemmesiden ikke kunne være foruden.

Hjemmesiden har været igennem en lang process. Det har den været, fordi der er en del at skrive

om og en del at lave af teknisk og lavpraktisk karakter for at få et godt resultat. Følgende

funktionaliteter er nu tilgængelige på hjemmesiden:

Læs højt - giver synshandicappede, blinde og andre med læsebesvær mulighed for at få læst

hjemmesiden op.

Hjælp - Siden giver dig en punktopstillet hurtigguide til, hvordan du fx forstørrer tekst på

hjemmesiden. Vi har også et par links til applikationer til smartphones og tablets, der kan hjælpe

dig som handicappet i dagligdagen.

Tilgængeligheden har fået et friskt pust

• Billeder og grafik har fået en ALTernativ tekst, så siden er lettere at tilgå, hvis du ikke kan se

billederne/grafikken.

• Menuerne er med stor tekst, så hvis du har udfordringer med at bruge musen på almindelig vis,

så burde det være lettere.

NYE SIDER PÅ HJEMMESIDEN

Dokument Arkiv - Her vil du fremover kunne hente alle dokumenter, der har været brugt til
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arrangementerne.

Hjælp - Hurtig og effektiv hjælp om kompenserende funktionaliteter på hjemmesiden.

Links - En samling nyttige links.Henvisningerne er delt op i kategorier, så det er lettere og

hurtigere at finde det du leder efter.

MULIGHED FOR AT EKSPONERE SIG SELV

Sidder du med en lille php-, grafiker-nørd i maven, og har du tid, lyst, evner og energi, vil vi i

Fleksjobber Netværket gerne høre, om du vil være med til at udvikle hjemmesiden

fleksjobbernetvaerket.dk og sætte dit præg på den?

Der er tale om 100% frivilligt arbejde, men du kan fx på din LinkedIn-profil promovere dig selv ved

at have været med til at udvikle det landsdækkende netværk for fleksjobbere.

Skriv til Knud Kjølhede Petersen på info@fleksjobbernetvaerket.dk, hvis du er interesseret.

INPUT TIL MAGASINET SIDSTE NYT

For at Sidste Nyt kan komme til at indeholde emner af større relevans for vores modtagere, søger

vi frivillige, der har lyst til at skrive tekster og komme med interessante og relevante indlæg. Det

kunne være indlæg om:

• jobsøgning som fleksjobber

• links og henvisninger til sider på internettet, der vedrører fleksjobbere

• artikler fra offentlige medspillere på arbejdsmarkedet om nye tiltag eller ændringer i lovgivningen

• måske noget helt andet ...

FLEKSJOBBER NETVÆRKET PÅ DE SOCIALE MEDIER

Vi er på LinkedIn med gruppen "Fleksjobber Netværket" og "Fleksjob - Netværk for fagfolk", og ha

en side på Facebook med adressen https://www.facebook.com/FleksjobberNetvaerket

(Bemærk at Facebook ikonet herunder formentligt ikke virker - men vi arbejder på at få netop

dette løst.)

FRASKRIVELSE AF FORBEHOLD

Fleksjobber Netværket tager forbehold for eventuelle fejl og mangler der måtte forekomme i

nyhedsbrevet, samt i de dokumenter der linkes til, herunder dagsordner til arrangementerenten fra

Fleksjobber Netværket selv eller fra tredjepart og kan derfor ikke gøres ansvarlig på grund heraf.
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