E T E R H V E R V S I N I T I AT I V F O R V E T E R A N E R

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER
Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission
i bagagen?
Er din kontrakt med Forsvaret ophørt eller ophører den indenfor de
næste 12 måneder? Ønsker du at bruge dine militære kompetencer på
det civile arbejdsmarked, og er du i tvivl om, hvor langt de rækker?
- så er VELKOMMEN HJEM måske noget for dig?

VELKOMMEN HJEM er en forening startet og drevet af en række
virksomheder, der ønsker at føre veteraner og erhvervsliv tættere på
hinanden - til gavn for veteranerne, virksomhederne og samfundet.
Foreningen ønsker at sætte fokus på den store gruppe af ressourcestærke veteraner, som har opbygget en række unikke og særlige
kompetencer, der alle er afprøvet i praksis og til tider under ekstreme
forhold – og gennem et veltilrettelagt (og afprøvet) kompetenceafklaringsforløb knytte veteraner og virksomheder sammen.

Foreningens overordnede mål er at støtte veteranen i en god og realistisk overgang fra det militære til det civile arbejdsmarked. Dette sker
gennem et ca. 6 måneder langt forløb, hvor fokus er på at afdække
veteranens kompetencer og matche dem med en mentor fra en
privat virksomhed. Dette med henblik på at sikre, at overgangen fra
militær til civil sker glidende, og at du kommer i gang med et job eller
uddannelse, der matcher dine kompetencer og interesser.

HVEM KAN DELTAGE?

ER DU EN DEL AF MÅLGRUPPEN?
Har du mindst en udsendelse i bagagen til en inter-

• Du er i militært job eller på over-

national militær mission og et stort ønske om at finde

førselsindkomst (du koordinerer

fodfæste på det civile arbejdsmarked eller begynde

forløbet med din sagsbehandler)

på en civil uddannelse? Hvis du kan svare ja til ovenstående, kan du komme i betragtning.

• Du har mindst en udsendelse til
en international militær mission

Derudover skal du være stærkt motiveret og klar til at

i bagagen.

træde ind på det civile arbejdsmarked på helt almindelige vilkår, der kan dog i visse tilfælde ske undtagelser.

• Du er måske fysisk eller psykisk
skadet, men ønsker at tage et

AKTIVITETER OG INDHOLD

arbejde/en uddannelse på helt

Hele forløbet løber over ca. 6 måneder og kan følges

almindelige vilkår.

sideløbende med arbejde eller studier:

HVORNÅR
STARTER DET?
Nu! Den første workshop bliver
afholdt den 27. – 28. oktober.

• Ansøgning om deltagelse
• 1:1 samtale forud workshoppen, herunder introduktion til forløb samt afdækning af dine individuelle
behov og forventninger til fremtiden

• 2-dages workshop inkl. en række individuelle
samtaler og fælles oplæg

• Kompetenceafklaring, herunder omsætning af
militære færdigheder til civile kompetencer, samt

For yderligere information om
datoer og workshops:
www.velkommenhjem.net

øget indsigt i personlighed og egne handlemønstre

• CV udarbejdelse og mentormatch
• Skræddersyet og individuelt tilpasset coachingforløb
• Fagligt mentorforløb med en mentor fra en civil
virksomhed – min. 6 samtaler over 6 måneder, hvor
det anses for relevant – mulighed for praktik i den
pågældende virksomhed

• Mulighed for at deltage i temaaftener og fællesmøderovergangen fra militær til civil sker glidende,
og at du kommer i gang med et job eller uddannelse,
der matcher dine kompetencer og interesser.

Undervejs i projektet vil du møde fagfolk med erfaring
indenfor:

• Headhunting/rekruttering
• Karriererådgivning og erhvervspsykologi
• Forsvaret
• Fysisk træning
• Sociale medier

Efter workshoppen bliver du knyttet til en rådgiver og
kommer i et forløb med en mentor fra en af de virk-

HVOR LANG TID
SKAL JEG BRUGE

somheder, der er tilknyttet projektet.
Vi gør alt for at finde en virksomhed i nærheden af

Forløbet strækker sig over 6 måne-

dig. Dit personlige ”karriereforløb” fortsætter frem

der, hvor du skal afsætte to hele

til du forhåbentlig bliver ansat eller påbegynder en

dage til at deltage i en intensiv

uddannelse.

workshop med et stærkt individuelt
fokus.

DELTAGELSE

Herudover skal du forvente at

Deltagelse i forløbet er gratis. Vi optager kun veteran-

bruge en del tid på at arbejde med

er, der er dybt motiveret og vil sætte den tid og det

dit CV, deltage i samtaler med din

engagement af, som er nødvendigt. Dit forløb er

faglige virksomhedsmentor, og i det

dækket af de mange virksomheder, der støtter op om

hele taget, benytte de redskaber og

foreningen VELKOMMEN HJEM.

muligheder der stilles til rådighed.

Ønsker du at vide mere eller deltage i projektet, kan du
læse mere og tilmelde dig på www.velkommenhjem.

HVAD KAN JEG OPNÅ?

net (under opbygning) eller foreningens virksomhedsside på linkedin; ”Ressourcestærke Veteraner”.

Målet er at deltagerne kommer i

Du er også velkommen til at kontakte:

job eller i gang med en uddannelse

Helene Tølbøll Djursø:

samt opnår et solidt civilt netværk.

Mobil: 22112207 eller careconsulting@careconsulting.dk

Du får udviklet et personligt

Ann-Christina Salquist:

målsætningsskema, gennemgået et

Mobil: 23297604 eller info@velkommenhjem.net

personligt kompetence- og udviklingsforløb samt udviklet et CV.
Dine militær-faglige kompetencer
er omsat og formuleret i et sprog,
så civile virksomheder kan læse og
forstå dem.

HVEM STÅR BAG?

Du får en personlig mentor i en af

Foreningen VELKOMMEN HJEM er stiftet af en

de deltagende virksomheder, som

række store virksomheder, herunder Køben-

nøjeudvælges ud fra, hvilken bag-

havns Lufthavn og KMD. De faglige organi-

grund du har.

sationer CS, HOD samt HPRD er engagerede

Du bliver optaget i en CVdatabase,

samarbejdspartnere.

som de deltagende virksomheder

Forløbene bliver løbende evalueret med henblik

har adgang til.

på at sikre det mest optimale udbytte for de
deltagende veteraner og virksomheder.

“

Som veteran kender jeg godt til mine styrker og evner, men
jeg havde enormt svært ved at se mulighederne i det civile.
Med VELKOMMEN HJEM bliver der brugt adskillige timer
på at udfordre og sætte ord på, hvem du er, som person,
og hvad du kan opnå i det civile. Kort sagt - bedre platform
fra at gå fra militær til civil findes ikke.
Kevin: 7 internationale missioner med daglig virke
på den Kgl. Danske ambassade i Bagdad, Irak.

Forløbet har åbnet mine øjne for, at jeg kan meget mere
end jeg egentlig troede. Jeg har hele tiden fået at vide, at
jeg skal passe på min hånd og ikke vælge et fysisk erhverv,
men nu er jeg i civilt job med fysiske udfordringer - og går
efter min mening en utrolig spændende fremtid i møde.

“

Mads: 8 år som mellemleder og instruktør
med to udsendelser i bagagen, heraf såret
i 2011 i Afghanistan.

Med hjælp fra særligt erhvervspsykologen,
har jeg fået et indblik i de personlige styrker,
som jeg aldrig havde overvejet var noget,
jeg kunne bruge til en jobsamtale.
At deltage i VELKOMMEN HJEM er det
bedste, der kan ske for en veteran, der kigger
på stillinger på det civile arbejdsmarked.
Michael: 12 år som mellemleder med
logistik og administration i fokus.
To udsendelser.
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“

