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Marianne Skov
Det fantastiske ved aktive ingeniører er den sociale og faglige støtte! Det har været skønt at kunne
komme hver fredag! Aktive ingeniører er jo et fantastisk koncept og institution og jeg tror på
foreningens værdier! Jeg vil derfor klart anbefale det til andre.
Jeg håber I bliver ved med at kæmpe den gode kamp vil derfor ønske jer al held og lykke i job
jagten.

Jacob G. Levinsen
Som ny i Aktive Ingeniører kom jeg med frustration over at være alene med et meget tungt
ledighedssystem og fortvivlelse over hver dag at gå alene og skyde med hvad der syntes som løst
krudt i jobsøgningsbøssen.
Men jeg opdagede hurtigt, at der her var mennesker som ikke blot havde fundet måder at klare de
daglige udfordringer men oven i købet også kendte en bedre, mere effektiv og personligt
udviklende måde at søge job.
Gennem samarbejdet i Aktive Ingeniører og takket være mit arbejde som næstformand kom jeg
gennem en ganske mærkbar personlig udvikling samtidig med at jeg kom ud til en masse
virksomheder. Til tider mindede mine aktiviteter endda om rigtig arbejde – noget jeg nu, i mit nye
job, tydeligt kan mærke har gavnet mig meget og holdt mig ”skarp”.
Jeg har, som del af familien Aktive Ingeniører, ikke blot holdt gang i mine egne tandhjul men
samtidig også hjulpet en masse andre ingeniører hvilket både er livsbekræftende og glædeligt.
Aktive Ingeniører har været et, intet mindre end, fantastisk bekendtskab for mig - eller rettere er
et fantastisk bekendtskab, for netværket vil helt klart forblive.

Michel Coene
Som udlænding er det svært at komme igennem ansøgningsprocessen i krisetid. Jeg har tilbragt
halvdelen af min karriere udenfor Denmark, men ud af de ti jobsamtaler jeg deltog i, var der kun
en arbejdsgiver som spurgte om den del af min erfaring. Til sidst fik jeg mit nye job på den
samme måde som jeg fik de to sidste: ved at være den eneste kandidat med den rigtige tekniske
baggrund. Det tog desværre et hel år, og det er noget af en nedtur. En oplevelse som ikke er
uden risiko. Lige pludselig tager det tre dage til at lappe en cykel. Man bliver indadvendt, har ikke
lyst til at møde folk fordi man alligevel ikke har noget at fortælle. Her kommer AI klart med en
løsning. Der er deadlines at overholde, kvota at fylde, referater at holde styr på og venlige
ansigter til at se frem til. At søge et job er en fuldtids beskæftigelse, den har vi hørt mange
gange. Vel her er en ny en: en fuldtids beskæftigelse kører meget bedre når man har et kontor og
nogle gode kollegaer!

Morteza V. Maani
Jeg har ikke den store succeshistorie, men jeg fik faktisk jobbet gennem AI' s hjemmeside, hvor min
nuværende arbejdsgiver læste mit CV og kontaktede mig. Jeg fik jobbet efter anden jobsamtale.
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John Hilbert
Jeg fulgte kun med i AI 3-4 gange før jeg tog på et seks ugers kursus på Ingeniørhøjskolen i
Ballerup. Det sluttede lige før jul, hvor firmaet så kontaktede John Øllgaard Jensen, der så
henviste til mig.
Men, princippet hos AI med ugentlige møder, hvor der skal udføres noget fagligt og samtidigt skal
der kontaktes firmaer er et udmærket koncept. Jeg har dog kun fulgt det i 3-4 uger inden jeg tog
på kursus. Derfor er der ikke så meget at fortælle.

Allan Birk
Hej AI'er
Mit aktive medlemskab af foreningen Aktive Ingeniører blev heldigvis meget kort, for 3 dage efter
at jeg havde lagt mit CV op på Aktive Ingeniøres hejmmeside blev jeg kontaktet af et firma der
havde set mit CV på hjemmesiden. De ville gerne tale med mig (også selv om det var midt i
påsken). Jeg ringede til dem og aftalte at jeg skulle komme til samtale lige efter påske. Dagen
efter samtalen blev jeg tilbudt et job og så overgik jeg til passiv medlem af Aktive Ingeniøre. Jeg
kan kun opfordre til at blive medlem af Aktive Ingeniører, hvis man er så uheldig at være ingeniør
uden job.

Succeshistorier 2011, andet halvår
Jens Frederik Nyborg
Det helt fantastiske ved Aktive ingeniører er at man som medlem af en gruppe aktivt jobsøgende ingeniører, får en faglig
referenceramme, får både udbytte og pligter ved at deltage i fælles jobsøgning, kommer til møder med arbejdsgivere og
præsenterer sig selv og AI, og får relevant viden om job og jobsøgning ved foredrag hver fredag.
Efter at have arrangeret foredrag, ringet rundt til virksomheder og deltaget i virksomhedsbesøg, og ikke mindst have fået
tjekket mine ansøgninger og CV af andre ingeniører, fik jeg langt mere gåpåmod. Det skyldtes positive og opbyggelige
menneskelige oplevelser, sammen med hvad jeg uden spor tøven vil kalde for gode kolleger.
En af medlemmerne fik job i Norge, noget jeg altid havde haft lyst til at prøve. Jeg fik også job i Norge igennem aktiv
jobsøgning og genoptagelse af kontakter på Linkedin.
Hverken jeg, mit CV eller min LI profil havde været helt det sammen uden AI, og ikke mindst fik jeg en god dosis
livsglæde og gode oplevelser med.

Finn Fregil
Fik jeg noget ud af Aktive Ingeniører? Ja, det gjorde jeg.
Selvom jeg ikke blev den store tilhænger af telefoncanvas, ikke fik booket nogle virksomhedsbesøg og kun deltog i et
enkelt, tænker jeg tilbage på tiden hos Aktive Ingeniører med glæde.
Jeg lærte en gruppe engagerede mennesker at kende, så: Kammeratskab med ligestillede. Om det var til Fest for de fyrede,
julefrokost i AI, C.V. Trojka eller i det daglige mødeforum, så var der opbakning og støtte at hente.
Jeg checker af og til C.V. banken og sender en kærlig tanke til de skiftende ildsjæle i AI. På nydansk: “Keep up the good
work.”

John Hilbert
Jobbet hos Københavns Energi fik jeg 1/11 2011 og de havde set cv'erne på AI's hjemmeside. Københavns Energi stod dog
på min liste for telecanvassing, så jeg havde talt med personaleafdelingen tidligere.
Grunden til denne lange forklaring er: jeg tror at telecanvassing er hjørnestenen i at komme videre. Man skal selv gøre det,
og man skal være flittig. Jeg mener selv at jeg gjorde meget ud af det, og jeg syntes at det er svært. Jeg har aldrig søgt job
før for alvor. Hver gang jeg tidligere har skiftet job, så var ansøgningen en formalitet.
Og, ens kolleger i AI skal telecanvasse og give besked. Fordi min "navne-bror" i AI var vågen så fik jeg kontakt til Viking
Markiser. Jeg har været meget glad for AI.

Allan Birk
Mit aktive medlemskab af foreningen Aktive Ingeniører blev heldigvis meget kort, for 3 dage efter at jeg havde lagt mit CV
op på Aktive Ingeniøres hjemmeside, blev jeg kontaktet af et firma der havde set mit CV på hjemmesiden. De ville gerne
tale med mig (også selv om det var midt i påsken). Jeg ringede til dem og aftalte at jeg skulle komme til samtale lige efter
påske. Dagen efter samtalen blev jeg tilbudt et job og så overgik jeg til passiv medlem af Aktive Ingeniører. Jeg kan kun
opfordre til at blive medlem af Aktive Ingeniører, hvis man er så uheldig at være ingeniør uden job.

Christoffer Rosenkilde Bech
Aktive ingeniører hjalp mig med at blive mere synlig for arbejdsmarked. Efter kun 1 måneds aktivt medlemsskab var jeg
kommet i kontakt med 3 virksomheder, jeg ellers ikke var kommet i kontakt med.

Som en del af foreningens netværking var jeg med til at tage på virksomhedsbesøg sammen med to andre for at præsentere
foreningen og dens arbejde og høre om den pågældende virksomhed inklusiv rundvisning. Formålet var at skabe netværk,
men da virksomheden ledte efter ingeniører til specifikke jobs bad direktøren om vores CV’er til en opslået stilling. Dette
resulterede i en jobsamtale og invitation til anden runde – meldte selv fra da andet job var blevet tilbudt.
Dette andet tilbud var kommet i hus efter at have oprettet CV og miniCV i den fælles database, hvor 2 forskellige
headhuntere fandt min profil og sendte den til deres kunder, hvoraf den ene hurtigt kontaktede mig med et jobtilbud.
Dette skete i starten af januar i år - ansat fra 23/01 2012.

Christian S. Kofoed
Jeg har som medlem af AI oplevet at møde andre ingeniører med en meget forskellig baggrund og anden tilgang til det at
være ingeniør.
Jeg har via tidligere AI’er været så heldig at få placeret mit cv hos nogle der manglede en af min slags.
Det gav anledning til først en mere uofficiel og derefter en ansættelse. Stillingen havde ikke været slået op.

Karsten Larsen
Jeg har jo fået job som Erhvervskonsulent i Slagelse Kommune. Min deltagelse i Aktive Ingeniører har gjort, at jeg kom ud
blandt ligestillede en gang om ugen, hvilket for mig var meget givtigt. Jeg syntes godt om de gæster der kom udefra og
fortalte om det at søge job, og om det besøg vi havde hos DONG i Kalundborg.

Jan-Erik Engel
Jeg synes det har været godt og jeg har fået gode input fra andre medlemmer.
Jeg synes at man bliver taget godt imod selvom jeg har et lille medfødt talehandicap.
Jeg er pt. i vikariat, og hvis uheldet er ude med at blive arbejdsløs, vil jeg selvfølgelig deltage i arbejdet hos Aktive
ingeniør.
I alt en rigtig god forening.

Niels Henrik Nielsen
Aktive Ingeniører er en fantastisk forening, der tilbyder den jobsøgende en god foreningsstruktur med en bred
virksomhedskontakt. De ugentlige møder med temaer af faglig og social karakter giver gode rammer for sparring,
inspiration og netværksarbejde.
Jeg tænker tilbage på en særdeles god tid hos Aktive Ingeniører, en tid der gav mulighed for eftertænksomhed, personlig
udvikling og karriereplanlægning, en livsrevision og dermed et karriereskift.

