Guide til finpudsning af din profil i Venma
Du kan følge denne guide skridt for skridt – og du vil derefter have finpudset din profil i Venma.

At redigere din profil
Når du er logget på Venma, og er på den første side:

At uploade et portræt-foto
Vi vil meget gerne have et vellignende foto af dig – synes du, det er svært at uploade et foto, så er du
velkommen til at sende et foto til GeLinde på denne mail: rethinkers@visitaarhus.com – så skal vi nok
hjælpe dig!
Husk at du skal have et foto liggende på din computer, før du starter!

Søg efter dit portræt-foto på din pc – dit foto skal være at typen jpg (det er den mest gængse type af filer
for fotos) – dobbeltklik på fotoet:

I denne funktion kan du beskære og rotere dit foto.
Husk at afslutte med at trykke "Gem ændringer"!

Alle dine fortræffeligheder
Du er meget velkommen til at dele alle dine fortræffeligheder med os – og du kan vælge at skrive i
kommentarfeltet:

Et lille tip:

Kompetencer & interesser
Feltet med Kompetencer & interesser består af en række predefinerede ord og sætninger – og du kan
vælge at knytte de relevante til din profil.
Hvis du f.eks. skriver ”Gas” i dette felt, så vil systemet foreslå valgmuligheder, så du kan markere de/den
relevante som matcher dig - og tryk på Enter, hvorefter den tilknyttes din profil – det er nemt og hurtigt:

Se nedenstående liste - du er velkommen til at vælge flere:

Dine interesser & kompetencer
Administration & Kontoropgaver
Akut Team - kontakt mig gerne med kort varsel
Barerfaringer
Børn
Bæredygtig & Ressourcevenlig
Catering
Dans & Scenekunst
Event og produktion
Fotografering
Førstehjælpsbevis
Gastronomi & mad
Historie
IT Kompetencer
Kommunikation og skriftlige formuleringer
Kreativitet og pynt
Krydstogt Velkomstvært
Kørekort - Almindeligt

Kørekort - Erhvervs
Ledelse og organisering
Litteratur og bøger
Markedsføring og PR
Natur & Outdoor aktiviteter
Praktik og logistik
Praktisk begavet
Projektledelse
Runner & Backstageopgaver
Sejlsport & sejlads
Sponsorarbejde
Sport & Events
Statist og at optræde
Stærk fysisk form
Teater & Skuespil
Transport og VIP-kørsel
Velkomstteam og værtsopgaver
Økonomi & Regnskab

Sprogkundskaber:
Engelsk - sprogkompetencer
Tysk - sprogkompetencer
Spansk - sprogkompetencer
Kinesisk - sprogkompetencerRumænsk - sprogkompetencer
Fransk- sprogkompetencer
Russisk - sprogkompetencer
Italiensk - sprogkompetencer
Nordisk – sprogkompetencer

Polsk - sprogkompetencer

Husk at afslutte med at trykke "Gem ændringer"!

