
Foden indenfor
Fokus på job i private virksomheder



Foden indenfor
Formålet med forløbet er at skabe 
kontakt til en privat virksomhed, hvor 
der er mulighed for at lave en aftale om 
ordinært job eller privat løntilskud. 

Forløbet består af ugentlige møder i   
4 uger. Her mødes du med din konsulent, 
der giver dig den støtte og sparring du 
har brug for.

På de 4 individuelle møder sikre vi 
sammen, at du har en god strategi og 
mestre de vigtige discipliner i 
jobsøgningen herunder proaktiv og 
udadvendt jobsøgning.  

De 4 uger efterfølges af en sparrings- og 
opfølgningsperiode på 13 uger. Du vil i 
den periode hver uge eller hver 14. dag 
tale med din konsulent, evaluere og 
sætte nye ambitiøse mål. 

Der vil også være mulighed for at du 
kommer ind og benytter vores faciliteter 
i den periode.

Forløbet
1.samtale
Vi bruger det første møde til 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 i 
kontakt med de virksomheder, det vil
være relevante for dig at arbejde i.

2.- 4. samtale
Vi evaluerer og korrigerer løbende 
strategien. Vi træner i brug af netværk, 
uopfordret kontakt til virksomheder og 
salgsteknikker.
Vi ser klare paralleller mellem en 
salgsproces og en jobsøgning.

  
Målsætnings- og  

planlægningsmøde 

  
Træner brug af  

netværk, uopfordret  
kontakt og salg 

Workshops Job/løntilskud
  

Opfølgning og sparring

Uge 1 Uge 2-4 Uge 5-17

Sparring hos ballisager ændrede min jobsøgning. Jeg fik redskaber  - og et 
skub -  til en mere direkte stil overfor virksomhederne, og det virkede.

Thomas Sæderup, Vejingeniør hos Favrskov Kommune“



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

Du bliver undervejs inviteret til en 
workshop om Forretningsforståelse & 
Projektstyring, der handler om at bide 
sig fast, NÅR du har foden indenfor.

Opfølgningsperioden
Nu er der ikke længere personlige 
møder men opfølgning på telefon  
eller skype.

Du må forvente, at der aftales opgaver 
fra gang til gang. Vær forberedt på at 
levere en solid indsats. Resultaterne 
kommer, når både du og vi gør os 
umage. Vi ser det som vores opgave at 
forpligtige dig og hjælpe dig på den 
bedste måde i opfølgningsperioden. 

Hvis der kommer jobmuligheder  eller 
muligheder for løntilskud ind via vores 
netværk, der er relevante for dig, vil du 
modtage dem under hele forløbet.

Hos Konsulenthuset ballisager har vi  
et tæt samarbejde med en lang række 
virksomheder i hele landet. Vi har  
på nuværende tidspunkt 2000 virksom-
heder i vores virksomhedspanel.

Forventninger
Som deltager på et sparringsforløb
hos Konsulenthuset ballisager kan du 
forvente, at vi er velforberedte til hvert 
møde. Det forventer vi også, at du er.

Praktisk
Du har mulighed for at deltage,
Efter aftale med din jobcenterkonsulent.

Forløbet afvikles på adressen.
Adresse:  Søren Frichs Vej 40A, 1 sal. 

8230 Åbyhøj
Telefon: 70 29 40 50
Email: info@ballisager.com

Vi samarbejder med:
Aarhus



 

 

Om firmaet bag forløbet
Hos Konsulenthuset 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 Konsulenthuset ballisagers forløb 
bliver du støttet og guidet af rutinerede
jobkonsulenter.

Konsulenthuset ballisager a/s
Søren Frichs Vej 40A, 1. sal 
8230 Åbyhøj 
Telefon 70 29 40 50
info@ballisager.com
www.ballisager.com


