
Jobindsats
– sammen med Konsulenthuset ballisager



Samarbejdet med  
Kosulenthuset ballisager
Dit jobcenter har overdraget ansvaret for 
din beskæftigelsesindsats til os. Vi ser 
frem til et godt samarbejde med dig.

Målet
Som ansvarlige for din indsats er det os,
der sikrer, at du modtager tilbud og
kommer til samtaler til tiden – og at din
aktivering er med til at understøtte din
jobsøgning. Men målet med alt, hvad vi
foretager os, er dit næste job.  

Møder med egen konsulent
På et forløb hos Konsulenthuset
ballisager får du din egen konsulent.
”Rygradden” i forløbet er individuelle
møder med din konsulent hver anden uge 
og deltagelse i ugentlige jobklubdage 
sammen med andre ligestillede 
jobsøgere.

1. møde
afholdes ca. 1 uge efter, at du er blevet
tilmeldt Konsulenthuset ballisager.

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

De individuelle møder
På møderne drøfter vi din jobsøgning;
hvad går godt, hvad giver dig udfor-
dringer, og hvilke handlinger er
nødvendige. 

Med andre ord beskæftiger vi os med:
•  Afklaring: Hvad er din situation nu?
•  Målsætning: Hvad ønsker du at opnå?
•   Handling: Hvordan opnår du det, 

du ønsker?

Jobklub
Udover de individuelle møder deltager du 
ugentligt i en jobklub sammen med andre 
jobsøgere. Du har her mulighed for at 
blive inspireret om nye veje til job, og du 

”Jeg havde været arbejdssøgende i alt for lang tid og desværre oplevet en masse afslag på 
mine ansøgninger. Derfor startede jeg på forløb hos Ballisager med en vis skepsis over,  
hvad jeg kunne bruge det til.
Jeg oplevede fra dag 1, at konsulenterne var dybt engagerede og professionelle. De gav mig 
redskaber til jobsøgning, jeg ikke havde i forvejen, og derigennem tændte de lysten og håbet 
til,  at jeg kommer videre i mit arbejdsliv.
Både personligt og fagligt har kurset totalt ændret min opfattelse af mine muligheder og 
givet mig redskaber til at nå i mål.”

Claus Tegtmeier, Kolding
“



kan etablere netværk med andre 
jobsøgere. Du vil også møde 
repræsentanter fra virksomheder, som 
vil give bud på, hvor og hvordan du 
bedst kommer i job. 

Hos ballisager  
hjælper vi dig med:
• Generel skærpet jobsøgning
• Overblik over jobmuligheder
• Hvordan du arbejder struktureret
• Netværkstræning og LinkedIn
• Nye ideer til uopfordret jobsøgning
•  Eller ”bare” det der fylder noget i  

din proces

Virksomhedspanel
Vi er særligt stærke til at netværke med 
virksomhederne. Måske kan det give dig 
konkrete muligheder, men det kan vi 
ikke garantere. 

Dog kan vi garantere, at vores 
virksomhedsnetværk betyder, at vi ved, 
hvordan virksomhederne rent faktisk 
rekrutterer. Det er til din fordel.

Vores samarbejde
Vi ønsker, at du skal lykkes med din 
jobjagt. Det er i den sammenhæng 
vigtigt, at vores samarbejde er præget  
af gensidige forventninger:

Vi forventer, at du yder en solid indsats 
for at nå dine mål. Til gengæld kan du 
forvente, at vi er velforberedte og har 
god viden om »dit« arbejdsmarked og 
om effektiv jobsøgning. 
  
 Kontakt
Konsulenthuset ballisager a/s
Adresse:   Østergade 19,1 

6000 Kolding

E-mail: info@ballisager.com
Telefon: 70 29 40 50

Vi samarbejder med:
Kolding



 

 

Om firmaet bag forløbet
Konsulenthuset ballisager blev etableret
i 2008. Ideen var, at etablere et råd-
givningskoncept,hvor jobsøgere altid
kan være sikker på at møde konsulenter
med et godt erhvervsnetværk.

Vi forsøger at gøre rådgivningen
videnbaseret, konkret og brugbar.

For at gøre rådgivningen konkret og
anvendelig har vi etableret et stærkt
netværk med 2000 virksomheder, som er
med til at gøre vor rådgivning autentisk
og opdateret.

På ballisagers forløb bliver du støttet og
guidet af rutinerede jobrådgivere.
Hos ballisager arbejder vi med moderne
udstyr i moderne faciliteter.

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


