
Din vej til job
2 ugers træning og undervisning i jobsøgning



Forløbet hos Konsulenthuset ballisager blev en god øjenåbner for mig. Jeg havde 
egentlig godt styr på jobsøgningen før forløbet, men alligevel spottede konsulenterne 
nogle ”dårlige vaner”, som jeg var nødt til at justere. Det var meget inspirerende.

Susanne Hoe, IT projektleder, Aalborg“
Din vej til job
Vi vil gerne hjælpe dig med at finde 
din vej til dit næste job. Derfor har 
vi sammen med Jobcenter Aalborg 
tilrettelagt et forløb, hvor vi giver 
plads til din egen jobsøgningsproces 
sideløbende med, at vi giver dig viden, 
inspiration og netværk - alt sammen 
brugbart ift. din jobsøgning.

Forløbet strækker sig over 2 uger  
- 15 timer hver uge. De 15 timer fordeles 
på to og en halv dag. Det betyder, at du 
ved siden af forløbet har to og en halv 
dag om ugen til at tilrettelægge din  
egen jobsøgningsproces. 

Dit udbytte
Vi arbejder for, at du får styrket 
værktøjerne i din samlede jobsøgning 
(CV, ansøgning og afklaring af  
dine kompetencer). 

Vi giver dig indsigt i, hvordan man 
bedst muligt får adgang til ”det usynlige 
jobmarked”. I dag får de fleste nemlig 

deres nye job, uden at der har været  
et stillingsopslag. 

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

Målrettet forskellige behov
Der afholdes et forløb for unge under  
30 år og et for kandidater over 30 år.

Når man har erfaring fra arbejds-
markedet og søger sit næste job, er man 
i en situation, hvor man kan bytte sit 
gamle job ud med noget bedre -  men der 
kan være udfordringer på vejen. 

Det kan være, at næste job ligger 
i en anden branche med bedre 
beskæftigelsesmuligheder.

Det kan være, at du har udfordringer 
med at kommunikere dine erfaringer på 
en måde, så virksomhederne forstår dine 
kvalifikationer. Det har vi taget højde for 
i planlægningen af programmet.



Som ung kan nogle af udfordringerne 
være manglende erhvervserfaring, 
manglende erhvervsnetværk  
og vanskeligheder ved at 
kommunikere dine kompetencer i 
virksomhedernes ”sprog”. 

Det kan også være, at din jobsøgning 
fungerer godt, og at du bare har brug 
for ny inspiration eller viden om 
virksomheder. Det tager vi også højde 
for i programmet.

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 for at være i tæt 
dialog med virksomhederne, så vores 
egen jobrådgivning bliver konkret og 
inspirerende for dig. Og vigtigst af alt, 
ved vi, hvad vi taler om:

Hvert år laver vi en stor undersøgelse, 
hvor virksomhederne fortæller os, hvad 
de anser for at være de bedste CV’er  
og ansøgninger. 

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
Du har mulighed for at deltage, hvis  
din kontaktperson i Jobcentret giver  
dig denne mulighed.

Mødetid:  Du kan se mødetider m.m.  
på ballisagers hjemmeside,  
se linket i din jobplan.

Adresse:  Sankt Jørgens Gade 3
   9000 Aalborg
Telefon: 70 29 40 50
Email: info@ballisager.com

Vi samarbejder med:
Aalborg



 

 

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 konsulenter.

Hos ballisager arbejder vi med moderne 
udstyr i moderne faciliteter

Konsulenthuset ballisager a/s
Sankt Jørgens Gade 3
9000 Aalborg
Telefon 70 29 40 50
info@ballisager.com
www.ballisager.com


