Jens Thomsen
Min arbejdsgiver havde et påtrængende behov for en ny medarbejder, og fandt mit CV på Aktive
Ingeniørers webside. Han fandt den så interessant, at han kontaktede mig, og efter en kort
ansættelsesproces fik jeg jobbet.
Jørn Christensen
Aktive Ingeniører er en enestående mulighed for mig som nyuddannet. Jeg får sparring på CV og
ansøgninger som en god start på jobsøgningen. Aktive Ingeniørers afslappede møder med
virksomheder hjalp mig til at se muligheder og tage initiativ i jobsøgningen og til kontakt og
præsentation af mig selv og foreningen over for arbejdsgivere.
John Heikendorf.
Bliv medlem af Aktive Ingeniører. Her kan de sælge ingeniører til erhvervslivet. Her bliver man
gennem aktiviteterne forberedt til at sælge sig selv, og det var her, jeg blev gjort opmærksom på mit
nuværende job. Man bliver “holdt til ilden” i sin jobsøgning, og virksomhedsmøderne har hjulpet
med at opretholde min faglige identitet. Alt sammen i et hyggeligt miljø hvor ens netværk bliver
styrket.
Frank Jessen
Efter længere tids ledighed meldte jeg mig ind i Aktive Ingeniører. Det har jeg haft stort udbytte af.
Jeg fik mit gåpåmod tilbage. Jeg har deltaget i virksomhedskontakt og virksomhedsmøder samt
møder med fagligt indhold. Jeg har også fået mit netværk udvidet, og følger stadig, nu som ansat i
en virksomhed, foreningen, og glæder mig hver gang det lykkes den at få endnu et medlem ud af det
mareridt, som arbejdsløsheden er.
Teodor Gordes
Mit tilhørsforhold til Aktive Ingeniører startede, da jeg løb sur i jobsøgningen. Her opdagede jeg
spændende kurser og blev en del af det netværk, der skaffede mig flere spændende jobs. Jeg har i
min tid hos Aktive Ingeniører genfundet min motivation til at søge job samt kendskab til de
jobmuligheder, der fandtes. Samtidig har jeg fået en følelse af at være levende, og har fået et lyst
sind, der har hjulpet mig til at få mit nuværende job.

