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Tryg holder karrieredag for mennesker med handicap 
 
Tirsdag den 24. april inviterer Tryg mennesker med handicap til at deltage i en 
karrieredag på hovedkontoret i Ballerup. Karrieredagen skal forbedre handicappede 
menneskers muligheder for at få et job og er en del af den landsdækkende kampagne 
”Søg job – evner i fokus” 
 
Forsikringsselskabet Tryg holder tirsdag den 24. april en karrieredag for mennesker med 
handicap på hovedkontoret i Ballerup. Dagen henvender sig til mennesker med handicap og 
ledere, som gerne vil vide mere om, hvordan de kan gøre brug af de handicappede 
jobansøgeres kompetencer og erfaringer. På karrieredagen vil medarbejdere hos Tryg fortælle 
om, hvilke jobmuligheder der er i et forsikringsselskab, og hvordan du kan fastholde din 
tilknytning til arbejdsmarkedet efter et opstået handicap. 
 
Inspiration, workshops og netværk 
Karrieredagen hos Tryg starter klokken 9.30 og varer til klokken 12.30. Dagen er bygget op 
omkring indlæg, workshops og networking, hvor deltagerne udover Tryg også møder 
repræsentanter fra Herlev og Ballerup Jobcenter, Dansk Handicap Idræts Forbund, 
Handicapidrættens Videnscenter og Vivil, som formidler jobs til borgere med sindslidelser. 
 
Du kan udfordre en verdensmester i bordtennis 
I en pause får deltagerne desuden mulighed for at møde Peter Rosenheimer, som er regerende 
verdensmester i bordtennis for handicappede sportsudøvere. Alle, der tør, får desuden 
mulighed for at udfordre ham ved bordtennisbordet! 
 
Del af landsdækkende kampagne 
Karrieredagen den 24. april er en del af den landsdækkende kampagne ”Søg job – evner i 
fokus”, som Beskæftigelsesministeriet, Danske Handicaporganisationer samt 
virksomhedsnetværkene VFSA og Vinsa står bag. Du kan læse mere om kampagnen og 
hvordan du tilmelder dig til karrieredagen hos Tryg på www.evnerifokus.dk.  
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