REBOOST.DK
VARIGHED:
1 uge = 30 timer
mandag – fredag
kl. 09:00 - 15.00

PRIS:
3000,- ex. Moms

HELPAHEAD introducerer et helt nyt koncept –
REBOOST!

STED:
Hotel Østerport
2100 København Ø

TEAMET:
Henning Glarvig
Ejer af HELPAHEAD med 30+
års erfaring indenfor
turisme og hotelbranchen.

HOLDOPSTART:
Se reboost.dk
KONTAKT OS:

OPKVALIFICERENDE & AFKLARENDE FORLØB
PÅ 5 DAGE

Julie Platz
Partner i HELPAHEAD med
20+ års erfaring indenfor
detailled og hoteldrift.

Lise Corbitz
Indehaver af Triocon med
30+ års erfaring indenfor
karrierevejledning og
personlig udvikling.

kontakt@reboost.dk

INTRODUKTION TIL DETAILLED, HOTEL-,
TURISME- & SERVICEBRANCHEN

www.reboost.dk

+45 3020 2600

En ”MASTERKEY” som åbner nye døre og viser
hvordan netop dine kompetencer og
erfaringer kan bruges i en ny branche.

Nathan Kunkel
Ejer - ChangePlan med 30+
års international erfaring
indenfor projektledelse, IT,
planlægning og strategi.

Stil skarpt på dig selv
og find nye veje til jobmarkedet.

INDHOLD:

KURSET INDEHOLDER:

 Blue Ocean CV – Skab et unikt og målrettet CV hvor
dine stærkeste personlige og relevante faglige
kompetencer bliver fremhævet indenfor netop dit
ønskede arbejdsområde.
BRÆND IGENNEM PÅ PAPIRET OG TIL SAMTALEN!

 Introduktion til turismen, hotelbranchen og
servicebranchen generelt – organisation,
fagterminologi og arbejdskultur

 Kommunikations-boost: Find dine værdier og styrk
din kommunikation professionelt.

 LinkedIn-boost – Opdateret og ensartet profil som
matcher Blue Ocean CV
 Eksponering af kandidater på HELPAHEAD.DK

 Pitch control: Få kontrol over hvordan du sælger dig
selv på den mest interessante, relevante og
vedkommende måde på bare 30 sek.!

 Serviceboost – Konkrete værktøjer til den
elementære, ekstraordinære og personlige service

 Udbytte: Motivation og selvtillid til at gøre karriere
indenfor en ny branche

 Kompetence- og karriere sparring: Gennem
individuelle samtaler finder vi sammen dine styrker
frem som booster dit kandidatur på det store
arbejdsmarked

 Afklaring: Hvor kan man søge hen og hvordan? - samt
hvilke stillingsbetegnelser og jobfunktioner findes der

 Netværk: Vi guider og henviser til vores store netværk

KONTAKT@REBOOST.DK / TLF.: 3020 2600

REBOOST.DK

