
Forløbet er et intensivt og individuelt sparringsforløb, 
hvor du får mulighed for at kvalificere din jobsøgning.  
Alle kandidater, der deltager i forløbet, ender med job, 
virksomhedspraktik eller løntilskud.

Karriererådgivning  
for akademikere

FIRMAET BAG FORLØBET
Om firmaet bag forløbet
Konsulenthuset ballisager er et 
specialiseret landsdækkende 
konsulenthus inden for
beskæftigelsesrådgivning.
Vi arbejder udelukkende med 
rådgivning af ressourcestærke 
jobsøgere og rekruttering
til virksomheder. Vi har blandt 
andet arbejdet med karriere-
rådgivning hos Danfoss, 
Supergros, JP/Politikens Hus
og Post Danmark.

Vi forsøger at gøre rådgivningen 
konkret og brugbar. Derfor har  
vi etableret en tæt dialog med 
knap 2000 virksomheder.
Virksomhederne bidrager til,  
at vi har ”fingeren på pulsen”.
På ballisagers forløb bliver du 
støttet og guidet af rutinerede 
jobrådgivere.

PARKERING
Der er mulighed for gratis 
parkering langs Hermodsvej  
og Søren Frichs Vej. I Frichs 
Parken er der mulighed for 
betalingsparkering, 10 kr. pr 
time. Eller 2 timers parkering  
på P-SKIVE på pladser der er 
mærket med ekstra skilt, hvor 
der står GÆSTEPARKERING på.

FORLØBET
Forløbet på 16 uger er målrettet akademikere i Syddjurs kommune og består af
6 individuelle møder af ca. 1 times varighed. Vi har erfaring med at et forløb med 
hyppig kontakt giver de bedste effekter, derfor supplerer vi de 6 møder med skype/
telefonmøder, så du hver uge har en god kontakt til din konsulent.

Du har i forløbet adgang til 2 sessions med en virksomhedskonsulent,  
hvor I sammen kontakter virksomheder direkte. Du aftaler hvornår med din 
ballisager-konsulent.

WORKSHOPS
Du vil sammen med din konsulent fra jobcenteret aftale at deltage i 2 af  
følgende workshops;

VIRKSOMHEDSTILKNYTNING
Hos Konsulenthuset ballisager ved vi, at når praktik og løntilskud bruges rigtigt,  
så er det med til at forbedre dine muligheder for at gå i job. Derfor bruger vi den 
mulighed sammen med dig.

I løbet af virksomhedstilknytningsperioden følger vi op, både hos dig og hos 
virksomheden. Det gør vi for at optimere og udnytte de muligheder, der ligger i
virksomheden. Hvis vi ikke lander et ordinært job på den baggrund, så tager vi  
et opfølgningsmøde, med dig, hvor vi ser på hvordan vi kan udnytte dine nye
kompetencer og nye netværkskontakter. Vi ser, hvordan vi kan skrive dine nye 
erfaringer ind i dit CV, og så aftaler vi en plan for den videre indsats.

Kend dit jobmarked
• Arbejdsmarkedsviden
• Off./privat, store/små virksomheder
• Det ”usynlige” jobmarked

Jobsamtalen
• Samtalens faser
• God forberedelse
• De vanskelige spørgsmål

LinkedIn som jobsøgningsværktøj
• Opret og styrk din profil
•  Find rådgivere og oplysninger
• Søg job via LinkedIn

Forretningsforståelse
• Virksomhedens DNA
• Workshop om Business cases
• De akademiske kompetencer i spil

Konsulenthuset ballisager
Søren Frichvej 40A, 1 sal
8230 Aabyhøj

T: 7029 4050
E: info@ballisager.com
W: www.ballisager.com

1:1 Samtaler (45-55 min) 
6 samtaler på 16 uger 
Klare jobmål og strategi 
Samtalerne kan holdes 
kombineret med en arbejdsdag 
i vores lokaler. Planlægges 
sammen med kandidaten.
Skype/telefonmøder
I alle uger hvor der ikke er det 
fysiske møde.
Ved virksomhedsrettet aktivitet 
fungerer disse som opfølgning.
Evt. direkte virsomhedskontakt
1:1 med virsomhedskonsulent 
som sammen med kandidaten 
ringer til virksomheder.

16 uger 

Workshops Virksomhedsakt.

Deltagelse i workshops / frivalgsaktiviteter

Virksomhedsrettet aktivitet


