
Karrieresparring
– for akademikere



Karrieresparring for  
akademikere
Hos Konsulenthuset ballisager har
vi specialiseret os i at hjælpe ledige
akademikere med at søge job. Dit 
jobcenter har nu overdraget ansvaret  
for din videre beskæftigelsesindsats  
til os. 
Vi ser frem til et godt samarbejde.

Målet
Som ansvarlige for din indsats er det os, 
der sikrer, at du modtager tilbud og 
kommer til samtaler til tiden – og at din 
aktivering er med til at understøtte den 
overordnede målsætning: Nemlig at du 
finder frem til dit næste job. 

Jobfokus
Det primære mål er, at du kommer i 
arbejde, og for at forbedre muligheder  
for det, kan det være en ide at etablere  
en virksomhedstilknytning i form af 
virksomhedspraktik eller ansættelse  
med løntilskud. Når praktik og løntilskud 
bruges rigtigt - og det gør vi ved 
Konsulenthuset ballisager - forbedrer  
det mulighederne for at gå i job.

Struktur
Indsatsen deles op i 3 ”faser” afhængigt 
af, hvor længe du har været ledig:

1. Den tidlige indsats:  
(op til 6 måneders ledighed)
Hos ballisager gennemføres i den tidlige 
indsats minimum en samtale pr. måned. 
På møderne tages der konkret 
udgangspunkt i din situation, 
kompetencer og målsætninger samt at 
afdække dine primære udfordringer i 
jobsøgningen.

2. Den differentierede indsats:  
(6 - 16 måneders ledighed)
I den differentierede indsats vil der 
minimum være individuelle samtaler hver 
6. uge, og i denne periode vil der være 
fokus på en revurdering af, hvor på 
arbejdsmarkedet dine muligheder for  
job er størst.

3. Den intensive indsats:  
(Mere end 16 måneders ledighed)
Forløbet består af en ugentlig 
”akademisk workshop”, hvor du mødes 
med andre akademikere og en konsulent 

Det er et dybt engagement og en ægte interesse, der kommer fra konsulenterne hos 
ballisager. Deres opbakning gav mig mod og inspiration til at gå efter drømmejobbet 
– og jeg fik det.

Mia Madsen, Cand. Mag. Kommunikationsmedarbejder hos Vestas“



fra ballisager. I den akademiske 
workshop arbejder vi intensivt med at 
få etableret konkrete kontakter til 
virksomheder som afsæt til job.

 
Hos ballisager  
hjælper vi dig med:
• at strukturere et skarpt CV
•  at få sat dine kompetencer ind  

i en erhvervssammenhæng
•  at få fastlagt den strategi, der skal 

føre dig i mål
• at påpege jobmuligheder
•  at udvikle gode ideer til 

uopfordret jobsøgning
•  at udvide netværk til mere og 

andet end Facebook og LinkedIn

 
Vores samarbejde
Vi ønsker, at du skal lykkes med din
jobjagt. Det er i den sammenhæng 
vigtigt, at vort samarbejde er præget af
gensidige forventninger:

Vi forventer, at du yder en solid indsats 
for at nå dine mål. Til gengæld kan du 
forvente, at vi er velforberedte og har 
god viden om »dit« arbejdsmarked og 
om effektiv jobsøgning.

Du kan også forvente, at vi ikke 
betragter dig som »standard«.  
Vi vil tage udgangspunkt i din  
unikke situation. 

Virksomhedspanel
Vi er i løbende dialog med andre 
virksomheder. Det kan blive din fordel, 
hvis der opstår jobåbninger i vores 
netværk, som matcher dig.

Kontakt
Konsulenthuset ballisager a/s

Adresse:  Niels Bohrs Vej 6
   6700 Esbjerg
E-mail:  info@ballisager.com
Telefon:  70 29 40 50

Læs mere på vores webside:
www.ballisager.com

Vi samarbejder med:
Esbjerg



 

 Om firmaet bag forløbet
Konsulenthuset ballisager blev etableret 
af cand. scient. pol. Morten Ballisager. 
Morten oplevede på egen krop, hvad det 
vil sige at stå uden støtte og rådgivning 
efter en uddannelse. 

I dag har Konsulenthuset ballisager 
specialiseret sig i karriererådgivning, 
og vi forsøger at gøre rådgivningen 
videnbaseret, konkret og brugbar.
For at gøre rådgivningen konkret og 
anvendelig har vi etableret et stærkt 
netværk med 2000 virksomheder, som  
er med til at gøre vor rådgivning 
autentisk og opdateret.

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

Hos ballisager arbejder vi med moderne 
udstyr i moderne faciliteter.

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


