
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Skal du og din virksomhed være pionerer?  
Er du leder/arbejder med HR? 
 
Hør om et spritnyt gruppekoncept for mandlige 
seniorer i virksomheder, der viser nye veje til 
længere arbejdsliv og gode overgange.  
 
Få info om gratis forløb ved online-møde: 
 

Onsdag den 10. marts kl. 15.00 – 16.00 
 
Program: 
 
• Velkommen i rummet 

 
• Nye pensionsveje, v. forsker Aske Juul Lassen 

 
• Koncept, v. HR-konsulent Cathrine Sort 

 
• Gruppeforløb, v. gruppecoach Jørgen Juul Jensen 

 
• Spørgsmål og debat 



 
 
Seniorarbejdsliv og overgange til pension 
 
Mange SMV’er ønsker at tage ansvar men har ikke ressourcer til samtaler om seniorarbejdslivet og 
overgangen til pension. GruppeVIS er specialiserede i gruppeforløb for mænd. Mange mandlige 
seniormedarbejdere er sårbare hvad angår sociale belastninger og forandringer og står ofte meget alene 
med overvejelser omkring de sidste år af arbejdslivet. At står usikkert i en overgang til noget ukendt, kan 
bidrage til stress og mistrivsel. Mænd taler mindre med andre, søger sjældent hjælp og bliver ofte ikke 
opdaget af sundhedssystemet. Men mandlige medarbejdere 55+ har også mange ressourcer at trække på 
i denne fase af arbejdslivet. 
  
Vi søger jer som samarbejdspartnere til afprøvning af et koncept for virksomheder. Da vi er midt i en 
ansøgningsproces om eksterne midler, er jeres tilkendegivelser om interesse afgørende for at vi kan 
tilbyde forløbene gratis. Hvis pengene mod forventning ikke bevilges, tilbyder vi fortsat gratis sparring 
for medlemmer af C4, der har givet tilsagn om interesse 
 
Det får du ud af at deltage: 
Nyeste viden om seniormedarbejdere: Hvad siger forskning om den 3-alder. 
Hør hvordan virksomheder bliver mere attraktive: gratis forløb for seniorer. 
Bliv optaget i det gratis program for SMV 
Få gratis gå-hjem-møder sammen med andre SMV’er 
Få gratis leder-workshops og ledersparring 
Få tilbudt gratis gruppeforløb: ét gratis ugentligt møde for 8 mænd i 8 uger. 
 
Målgruppe 
Som virksomhed kan I deltage med en eller flere mandlige medarbejdere 55+. 
 
Pris og tilmelding 
Det koster kun din tid og dit engagement at deltage. Tilmelding efter først til mølle til 
cathrine@gruppevis.dk Du modtager herefter indkaldelse til møde via Teams.  
 
Giv os din interesse-tilkendegivelse efter infomødet og få en gratis plads på flg. forløb: 

 
 


