
JobNU
Jobsøgningsforløb med  
individuel opfølgning



Jobjagt
Job NU er et forløb, hvor du får viden, 
inspiration og netværk - alt sammen 
brugbart i din jobsøgning.

Vi arbejder for, at du får styrket
din samlede jobsøgning.
Det gælder dine værktøjer - CV, 
ansøgning og afklaring af dine 
kompetencer.

Er din strategi optimal?
I dag får de fleste deres nye
job, uden at der har været et
stillingsopslag. Vi giver dig
indsigt i, hvordan man bedst
muligt får adgang til
”det usynlige jobmarked”.

Vi vil træne i konkrete
discipliner som vi har
erfaring med virker, blandt
andet netværk og direkte
virksomhedskontakt.

Forløbet
Forløbet varer en uge, som består  
af undervisning, gruppearbejde og
individuel sparring og individuelt
arbejde.

I de efterfølgende uger deltager du i et 
antal individuelle samtaler, hvor vi har 
fokus på din jobsøgningsproces.

Målet er, at vi sammen finder et job, og
i den forbindelse arbejder vi også med
virksomhedspraktik og ansættelse med
løntilskud som mulige redskaber til at
komme i job.

Efter 2 års ledighed 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, Fyn“



Dit udbytte
Hvad kan du få ud af forløbet hos
Konsulenthuset ballisager?
For det første vil vi gerne give dig viden
om, hvordan man skruer et rigtig godt
CV sammen. Vi vil også gerne inspirere
dig til at skærpe og målrette dine
ansøgninger.  

Det er afgørende at have fokus på 
virksomhederne, og vi sørger også for 
at være i tæt dialog med arbejds-
giverne, så jobrådgivningen bliver 
konkret og inspirerende for dig.

At søge uopfordret
I dag får de fleste deres nye job uden,
at der har været et stillingsopslag.
Vi giver dig indsigt i, hvordan man
bedst muligt får adgang til ”det
usynlige jobmarked”.

Det forventer vi af dig
Som deltager på et jobsøgningsforløb
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
Mødetid: Kl. 8.30 - 13.00  
Individuelle samtaler aftales.

Adresse:    Vilhelmskildevej 1 D, 
5700 Svendborg

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

Vi samarbejder med:

Svendborg



 

 

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
Vilhelmskildevej 1 D, 
5700 Svendborg
Telefon 70 29 40 50
info@ballisager.com
www.ballisager.com


