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Bo Cederberg
I Aktive Ingeniører får man et godt kollegialt netværk svarende til det, man har på en arbejdsplads. Du
bliver holdt i gang og får ny energi til at komme videre i din jobsøgning. Det er lettere at komme i
kontakt med potentielle arbejdsgivere, når man henvender sig på vegne af en gruppe. De mange
spændende foredrag fra forskellige foredragsholdere bidrager også til at give inspiration og giver nye
vinkler på dine jobmuligheder.

Gregers Emmering
Når man er mellem job, eller endnu mangler at få sit første faste arbejde, er det vigtigt at have noget at
stå op til. Og så er det god fornuft, at du lægger dit arbejde der, hvor det nytter noget. Netværk. Alle
snakker om netværk. Og der er noget om snakken. De fleste jeg har talt med, fik deres arbejde gennem
deres kontakter. AI er måske ikke den endelige gyldne løsning på alting, men det er et rigtig godt sted at
starte. Og vi har flere eksempler på, at arbejdet nytter. Vi får nemlig mange i arbejde – du vil
sandsynligvis få arbejde!

Jacob Svan Nielsen
Jeg meldte mig ind i Aktive Ingeniører straks efter jeg dimitterede fra DTU som civilingeniør i fysik og
nanno-teknologi. Selvom jeg ikke fik job direkte gennem AIs netværk, så gav fællesskabet og
arbejdsmetoderne utroligt meget og hjalp til med at holde fanen højt. Som en af de største fordele ved
AI vil du opleve: sparring mellem andre job søgere, stemningen og indstillingen til at det nok skal
lykkes at finde et job, samt den tvungne telekanvas -en gave til de lettere introverte ingeniører!

Morten Rask Jensen
Jeg tror på værdierne af: at være medarrangør af”fest for fyrede” for Jobindex, deltage i
virksomhedsmøder, huske at få lavet telekanvas, nå at lave lidt for sin arbejdsgruppe –det gør at man
holdesi et lidt højere gear. Jeg tror det er dét, der har gjort mig lidt mere "heldig"denne gang.
Et andet medlem ”tvang”mig til at sende ansøgningen til PBJ (mit nye firma), fordi han mente at jeg
passede til jobbet. Han havde været med til et AI møde hos dem i foråret. Når Direktøren spørger til
hullerne i mit CV, så svarer du som jeg: tiden blev brugt aktivt tilkurser og AI arbejde!

Ole Stabel
AI er en levende forening, hvor tingene ændrer sig;du har indflydelse. Det er også en forening som giver
én nogle muligheder,som man ellers ikke kan få. Det er f.eks. at få relevante foredragsholdere ind i
foreningen. De foredrag,som jeg personligt fik noget ud af,var især områder som iværksættere, patent
beskyttelse, diverse støtteordninger, andre ansættelses former, konsulent arbejde i Norge og
dagpengeregler. I mit nuværende job har jeg brugt min erfaring fra telekanvas, når jeg skal ringe til nye
firmaer. Jeg syntes jeg har fået meget ud foreningen, såsom interessante foredrag, ”ta´ telefonen og
ring”erfaring, kendskab til mange virksomheder, en julefrokost samt at møde ligesindede. Du bør ikke
sidde derhjemme alene med sin jobsøgning – måske meget længe ..
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Tom Andresen
Aktive Ingeniører var for migen super forening,en god støtte i forbindelse med min jobsøgning.
Fredagsmøderne gav mig inspiration til min videre jobsøgning. De eksterne foredragsholdere havde ofte
noget at byde ind med. Samtidig har det været spændende, at være med til uopfordret at opsøge
virksomheder inden for mit eget interesseområde igennem Aktive Ingeniørers virke. Møderne og
kontakten med virksomhederne, gav mig en forøget viden omkring jobmarkedet inden for min egen
branche, og mødet med andre ingeniører inden for mit eget fag i Aktive Ingeniører, udvidede mit
kendskab til jobmarkedet. Jeg tror ikke, at jeg havde siddet i mit nuværende job, udenden supplerende
information og det gode kammeratlige samvær, som jeg har fået igennem Aktive Ingeniører. Du bør
være med, men du skal yde en indsats!

Jørn Christiansen
Jeg har haft en god oplevelse hos Aktive Ingeniører. Det har været meget bekræftende selv at kontakte
virksomheder og at komme ud til "samtaler". Det har virket på den måde, at jeg har holdt mig i form til
de "rigtige" samtaler og taget dem mere afslappet - dem har jeg nemlig ikke haft ret mange af. Det har
også været givende at se, hvordan de andre håndterer præsentationer i praksis-positivt at kunne lære af
de andre og positivt at kunne evaluere og føle,at man også hargivet de andre et feedback de måske kan
have glæde af ved fremtidige samtaler. At agere i AI, det vil give dig energi!

Margarita
Jeg har været hos Aktive ingeniører i 3 måneder. Jeg fik ikke job gennem Aktive ingeniører men
bliv kontaktet flere gange af arbejdsgivere gennem CV databasen. Det er vigtigt at blive kontaktet
når man søger arbejde. Det er også godt at man hjælpe hinanden i situationen, når man er udenfor
arbejdsmarkedet. Når man kommer til møder hos Aktive Ingeniører føler man at man ikke er alene.
Når man tager kontakt til virksomheder føler man, at man gør noget godt for sine kollegaer og livet
får betydning" Det var sådan for mig.

Beate Müller
Jeg fik et tip fra IDA's jobkonsulent, at prøve det med deltagelse i Aktive Ingeniører. Det synes jeg,
var det bedste, det skete for mig indtil jeg fik mit nuværende job. Jeg syntes, det at kontakte
virksomheder, blev gjort mere professionelt end ethvert aktiveringsfirma kunne gøre. Og tænk sig,
at der var kun frivillige mennesker, men I var alle sammen rigtige ildsjæle og tog det meget seriøst.
Så ja, jeg ville alle jobsøgende anbefale, at tilslutte sig sådan en gruppe, hvis den er organiseret
ligesom jeres. Det er til gavn for én selv og den bedste mulighed at komme i kontakt med
virksomhederne, uden at det ser alt for ”salgsagtigt” ud.
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Anders Holm
Efter 16 måneders ledighed heraf ca. halvdelen som medlem i AI fik jeg gennem opfordring fra
Jobindex søgt job og aftalt ansættelse hos Westrup A/S som Projectmanager & Purchaser. Jeg har
glædet mig over at have været med i Aktive Ingeniører, hvor jeg ud over at have fået mange positive
bekendte også har været glad for at lave godkendt jobsøgnings-aktivitet, som bidrager til andre end
mig selv. Herudover har jeg været meget glad for at være tvunget til "kanvas-salg" af AI, som jeg er
sikker på også har medvirket til, at jeg i afgørende jobsamtaler har kunnet kommunikere klart, hvad
jeg havde af relevant at byde på.

