
 

 

På jobmatchdagen kan du forvente 

en rundvisning på isstadion, evt. 

prøve kræfter med ishockey og 

møde en virksomhed, som gerne vil 

ansætte en veteran. Tillige ved til-

melding får du mulighed for at 

komme ind og se to ishockey-

kampe fra Metal Ligaen samt en 

kamp i 3F ligaen.  

 

Formålet med arrangementet er at 

give dig som veteran en unik mulig-

hed for at møde nogle virksomhe-

der, som står klar med praktikplads 

eller job, og som kan matches med 

din profil, uden at du skal igennem 

en lang ansøgningsproces. Derud-

over får du evt. chancen for at 

sætte en tackling ind på medarbej-

dere fra DIF Soldaterprojekt og 

Rødovre og Herlev Kommune, hvis 

vi spiller ishockey. 

Vi lover, at det bliver en sjov og læ-

rerig dag, hvor du forhåbentlig kan 

gå hjem med konkrete job-  

eller praktiktilbud. 

 

For spørgsmål  

Kontakt DIF Konsulent, Thomas 

Gram (tgr@dif.dk) el. 20493575, 

virksomhedskonsulent fra Herlev 

Kommune Peder Ahrens  

(peder.bent.ahrens@herlev.dk) el. 

51153498, virksomhedskonsulent 

fra Rødovre Kommune Jesper 

Steen Jensen (cn22941@rk.dk) el. 

61142130. 

 

På vegne af 

 

VeteranMatch  

Herlev og Rødovre 2021 

 

DET SKAL DU GØRE:  

• Tilmeld dig via dette link 

 

• Udfyld det vedlagte Mini CV, som vi 

kan bruge til at matche dig med de 

rette virksomheder 

 

• Mød op på dagen 

 

INVITATION 

VETERAN MATCH HERLEV OG RØDOVRE  
DIF Soldaterprojekt, Rødovre - og Herlev Kommune, Brøndbyernes IF samt Herlev Eagles 

og Rødovre Mighty Bulls sætter i uge 39 og 40 fokus på danske veteraner.  

 

OPSUMMERING AF HVAD DU 

FÅR: 
• Muligheden for at møde personer fra erhvervs-

livet, der er klar til at invitere veteraner ind i job 

eller praktik. 

• Rundvisning i Rødovre Centrum Arena. 

 

• Eventuelt prøve kræfter med ishockey 

 

• Billet til Metal Liga- & 3F Superliga kampene 

Herlev Eagles – SønderjyskE (30/9) 

Rødovre Mighty Bulls – Odense Bulldogs (5/10) 

Brøndby IF – Vejle Boldklub (17/10) 

 

 

Det gør vi ved at invitere dig til jobmatch den 25. oktober kl. 10.00 i Rødovre Centrum Arena.

mailto:tgr@dif.dk
mailto:peder.bent.ahrens@herlev.dk
mailto:cn22941@rk.dk
https://www.difsoldaterprojekt.dk/event-details/veteran-match-2021/form



