
Individuel  
karriererådgivning
-  med fokus på at få foden inden 

for i en virksomhed



Individuel karriererådgivning
Hos Konsulenthuset ballisager 
tilbyder vi dig individuel 
karriererådgivning. På dette forløb 
har vi fokus på én ting:  
Hvordan du finder dit næste job.

Vi lægger ud med at få et overblik 
over din jobsøgningsproces og dine 
kompetencer. Herefter er vi klar til
– sammen med dig – at fastlægge den 
strategi og de mål, der skal bringe dig 
frem til dit næste job.

Vi hjælper dig med at udvide dit  
netværk og med konkrete kontakter  
til virksomheder.

Vi vil gerne hjælpe dig med at finde 
en vej til dit næste job. Derfor har 
vi tilrettelagt et forløb, der skal 
hjælpe dig videre til en arbejdsplads. 
Vi fokuserer på den direkte vej til 
job, men hvis det ikke kan lade sig 
gøre, vil vi arbejde for, at det kan 
ske via praktik eller ansættelse med 
løntilskud. 

Forløbet
Du tilknyttes din egen konsulent. 
Som udgangspunkt mødes du og 
din konsulent en gang om ugen i op 
til 6 uger. Møderne varer mellem ½ 
og 1 time, og du må forvente, at der 
aftales nye opgaver på hvert møde.

Efter en periode var jeg ved at køre sur i min egen jobsøgning. Og lyttede ikke til andres 
input. Hos Konsulenthuset ballisager begyndte jeg stille og rolig at genfinde motivationen og 
troen på et job. Det blev vendepunktet for mig – i dag er jeg tilbage i job.

Helge Jensen“



På møderne evaluerer du 
og din konsulent bl.a. din 
jobsøgningsproces og resultaterne 
heraf siden sidst.

Mellem hvert møde har du 
mulighed for sparring på mail  
og telefon med din konsulent. 

Sådan arbejder vi hos 
ballisager
Vi forsøger hele tiden at være 
meget konkrete i vores rådgivning. 
Vi vil helst bruge tiden på handling 
i stedet for overflødig snak. Derfor 
sørger vi også for at være i tæt 
dialog med virksomhederne, så 
vores egen jobrådgivning bliver 
konkret og inspirerende for dig.

Det forventer vi af dig
Som deltager på et sparringsforløb 
hos ballisager skal du være 
forberedt på at levere en solid 
indsats. Det er din og vores indsats 
tilsammen, der skaber de bedste 
resultater.

Praktisk
Du har mulighed for at deltage, hvis 
din jobcenterkonsulent giver dig 
denne mulighed.

Adresse:  Niels Bohrs Vej 6 
6700 Esbjerg

Telefon: 70 29 40 50
Email: info@ballisager.com

Vi samarbejder med:
Esbejrg



 

 

Om firmaet bag forløbet
Hos ballisager hjælper vi mennesker
med at finde det næste job. Vi har en
vision om, at jobsøgning skal være 
en spændende rejse hen til et job, 
som man brænder for.

Vort speciale er et stort og stærkt
netværk med andre virksomheder
– det netværk får vore jobsøgere
glæde af, og på den måde gør vi
jobrådgivningen meget konkret.

På ballisagers forløb bliver du
støttet og guidet af rutinerede
jobkonsulenter.

Konsulenthuset ballisager a/s
Niels Bohrs Vej 6 
6700 Esbjerg
Telefon 70 29 40 50
info@ballisager.com
www.ballisager.com


