
Individuel
karriererådgivning
Spot på din jobsøgning



Som jobsøger havde jeg brug for engageret rådgivning og ligeværdig dialog. Det opleve-
de jeg ubetinget hos Konsulenthuset ballisager. Og så var det betryggende, at ballisager 
rådgiver med afsæt i et godt virksomhedsnetværk. Det resulterede i job for mig.

Mia Sloma-Jessen, Vidensmedarbejder“
Individuel karriererådgivning
Hos Konsulenthuset ballisager tilbyder  
vi dig individuel karriererådgivning.  
På dette forløb har vi fokus på én ting: 
Hvordan du finder dit næste  
spændende job.

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 
frem til dit næste job.

Når strategi og mål er fastlagt, kan vi gå 
i gang med et sparringsforløb, hvor vi er 
din træningspartner, mens du er den, der 
afprøver og ”sætter nye skibe i søen”.

Sammen vil vi løbende kvalificere din 
proces, så du kommer tættere på dit mål 
– et godt job.

Forløbet
Du tilknyttes din egen konsulent. 
Som udgangspunkt mødes du og din 
konsulent en gang om ugen. Møderne 
varer ca. 1 time. 

Du må forvente, at der aftales nye 
opgaver på hvert møde. På møderne 
evaluerer du og din konsulent bl.a. din 
jobsøgningsproces siden sidst. 

Som deltager på et rådgivningsforløb 
hos ballisager skal du være forberedt på 
at levere en solid indsats. Resultaterne 
kommer, når både du og vi gør os umage.

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



Indhold tilpasset dig
På forløbet beskæftiger vi os med de 
elementer i jobsøgningen, der er vigtige 
for dig at få styr på.

De elementer, som du allerede har styr 
på, springer vi hurtigt hen over. 
Det er det gode ved et individuelt forløb 
– tiden bruges kun på det, der er vigtigt 
for dig.

Konkrete emner på forløbet kan for 
eksempel være:

• Kompetenceoverblik

•  Hvem kan bruge min kompetencer?

• Den korte og skarpe ansøgning

• CV – jobsøgerens rygsøjle

• At henvende sig uopfordret

• Brug af målsætninger

• Hvor er dit egentlige netværk?

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

Det er din og vores indsats tilsammen, 
der skaber de bedste resultater.

Kolding

Praktisk
Du har mulighed for at deltage,  
hvis din jobcenterkonsulent giver  
dig denne mulighed.

Adresse:   Østergade 19, 1. sal.
   6000 Kolding
Telefon: 70 29 40 50
Email: info@ballisager.com

Vi samarbejder med:



 

 

Om firmaet bag forløbet
Konsulenthuset ballisager er et specia-
liseret landsdækkende konsulenthus 
inden for beskæftigelsesrådgivning. 
Vi arbejder udelukkende med rådgivning 
af jobklare jobsøgere og rekruttering 
til virksomheder. Vi har blandt andet 
arbejdet med karriererådgivning 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. 

Vi arbejder med moderne udstyr i 
moderne faciliteter.

Læs mere på 
ww.ballisager.com

Konsulenthuset ballisager a/s
Østergade 19,1 
6000 Kolding
Telefon 70 29 40 50
info@ballisager.com
www.ballisager.com


