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Få ny inspiration og et Q på årets
info-seminar 

Af Ninna Falck , 06 AUG 13

Der er et spændende program ved MHV
informationsseminar her i august. Inspiration og
workshops med nye angrebsvinkler på
pressearbejdet, indlæg af Chef MHV og Chef KOM,
tips og tricks til hjv.dk - og så snupper vi også lige
et 'Q' søndag.

 

Du kan stadig nå at melde dig til Marinehjemmeværnets informationsseminar.

Der er undervejs blevet sat et forkert flueben i aktiviteten i AKOS, men nu virker det,

og man kan igen tilmelde sig.

Alle, der har ansvar for eller løser opgaver inden for hvervning, presse og lokalt

image i det hele taget, kan få ny inspiration med hjem.

Seminaret kører

fra fredag den 23. august klokken 19.00

til søndag den 25. august klokken 13.00

PROGRAM FOR SEMINARET:

Kampagner og kommunikation i HJV

- Hvorfor gør vi som vi gør, og hvad er tankerne om den frivillige

informationsindsats?

v. Chef for kommunikationsafdelingen, Adrian Tresoglavic

Status MHV

- Hvad rører der sig i MHV i øjeblikket og hvor peger pilene hen?

v. Chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Jens Walther

Meld dig til

Tilmelding foregår via

AKOS (bag login)  – klik

her 

Tilmeldingsfrist:

15. august
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Jeanette Serritzlev er et kendt ansigt på Uddannelsesugen, hvor hun har undervist

på informationsgrundkursus og på redaktørkurset. 

Nyeste fra MHV og HJK info

- Hvad er status, hvad er der af nye initiativer og hvad er vores mål

v. MHV Kommunikations- og rekrutteringsrådgiver, Ninna Falck

Kom i mål med pressen

- Få nye inspiration til, hvordan man lokalt kan planlægge presse, og arbejd med

aktuelle eksempler i grupper.

Oplæg og workshop ved, PIO TFRS, KL Jeanette Serritzlev

Få styr på hjemmesiden og webmail

- Hvad skal der ligge foran login på hjv.dk, hvordan får man ryddet op, og hvad er det

lige med de nye funktionsmails?

Oplæg og vejledning ved MHDE IT officer Frank Mayntzhusen m.fl.

Aften: Kammeratligt samvær og erfaringsudveksling

Kursus: Orienteringssamtaleleder

- Få et ’Q’ til at gennemføre orienteringssamtaler med folk, der vil skrive ansøgning

Uddannelse ved instruktør, kaptajnløjtnant Gitte Larsen

Det moderniserede Hjemmeværnsmuseet i Frøslev

- Hør om, hvordan Hjemmeværnsmuseet, som fortæller vores alles historie, har fået

moderniseret den faste udstilling om Hjemmeværnet gennem tiderne.

Søndag efter frokost er seminaret slut
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