
Individuel
karriererådgivning
Et forløb målrettet dig, der står over for et jobskifte



Hvad vil jeg nu?
Hvem kan bruge det jeg kan?
Hvor finder jeg energien til jobsøgning?
Hvad er ”moderne jobsøgning”?
Hvad er de bedste råd til CV’et?

Vi hjælper dig med afklaring og med at 
blive effektiv jobsøger.



Karriererådgivning
Du tilbydes en række individuelle møder med en konsulent, der 
bliver din faste rådgiver og sparringspartner. I aftaler møderne, 
så det passer med dine øvrige aktiviteter.

På første møde drøfter I, hvordan I kan få det bedste ud af 
forløbet. Hvordan din konsulent kan hjælpe netop dig, og 
hvilken sparring du har brug for. På første møde vil I typisk tale 
om, hvad du motiveres af, og hvordan dit drømmejob ser ud.

Når vi sammen har fået overblik over det job, du ønsker dig og 
dine kompetencer, bevæger vi os videre til den fase, der handler  
om at gøre dig til en skarp jobsøger. Den øvelse er vi specialister 
i, og vi hjælper dig med gode fif og med at få teknikkerne 
under huden.

Effektiv  
jobsøgning

Dit næste  
jobStrategiVærktøjerMål



Fakta: 
To ud af tre får job under forløbet.  
96% er tilfredse eller meget tilfredse med forløbet.

Fakta: Vidste du, at mere end halvdelen af alle  
jobs i den private sektor ikke bliver annonceret?  
Hvordan bliver du synlig for de usynlige jobs?



1.

2.

3.

4.

5.

Individuelle møder med en  
professionel konsulent.

Adgang til sparring mellem møderne på  
mail og i telefon.

5 stjernet håndbog om Moderne jobsøgning, som er 
vores egen konkrete og brugbare håndbog i jobsøgning.

Adgang til online område på www. ballisager.com med 
bl.a. jobsøgningsmateriale og virksomhedsdatabase.

Tilbud om at gennemføre adfærds- og motivationstesten 
EASI, som en del af afklaringsprocessen.

Som en del af outplacementforløbet  
får du følgende services:

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

Kontakt
Kontakt os på telefon 70294050, hvis du har spørgsmål eller  
tjek vores hjemmeside www.ballisager.com



Om firmaet bag forløbet
Konsulenthuset ballisager er et 
specialiseret landsdækkende 
konsulenthus inden for karriere-
rådgivning. 

Vi arbejder udelukkende med 
karriererådgivning og rekruttering 
til virksomheder. Vi har blandt andet 
arbejdet med karriererådgivning hos 
Danfoss, Supergros, JP/Politikens 
Hus, Scandinavian Tobacco 
Company, CSC og Post Danmark. 

Vi tilstræber at gøre rådgivningen 
konkret og brugbar. 

Derfor har vi etableret samarbejde 
med knap 2000 virksomheder i det 
såkaldte virksomhedspanel. 

Virksomhederne bidrager til, at 
vi har ”fingeren på pulsen”, og 
det er panelet og Konsulenthuset 
ballisager, der står bag nogle af 
landets mest omtalte undersøgelser 
om, hvordan virksomheder 
rekrutterer – og dermed hvordan 
man søger job mest effektivt. 

Læs mere på 
www.ballisager.com

Her har vi afdelinger:
København, Hillerød, Odense, Svendborg,  Aarhus, Aalborg, Vejle, 
Sønderborg, Esbjerg, Aabenraa, Thisted og Aars.


