
Hurtig i gang
En individuel støtte til din jobjagt



Hurtig i gang
Forløbet er en tidlig og individuelt tilrettelagt støtte til dig, hvor du bliver 
tilknyttet din egen konsulent for at gøre din ledighed kortest mulig.

Det kan være, at du er usikker på, hvordan du skal gribe din jobsøgning an.  
Eller at den branche, du søger job inden for, generelt har det svært. Det kan 
også være, at du skal foretage et job- og/eller brancheskifte og har brug for 
hjælp til at finde det rigtige. Måske har du ”bare” brug for intensiv sparring.

Målet er, at forløbet ender med, at du er i job. Det kræver, at vi arbejder godt 
sammen og får sat mange aktiviteter i gang mellem hvert møde.

Job, tilknytning til virksomhed og opfølgning 
Ballisager følger altid op på etablerede aktiviteter for at sikre den bedste effekt.

”Forløbet hos Konsulenthuset ballisager blev en rigtig god oplevelse. Først og fremmest fik jeg 
brugbar sparring fra kompetente konsulenter, der har god kontakt til virksomhederne. Og så 
var det et stort plus, at der er en god og uhøjtidelig atmosfære med dialog i øjenhøjde”.

Mads Melgaard Kristensen“
•  Afdække  

situationen
•  Planlægge  

forløb
•  Formulere  

mål

1. møde

•  Kompetence-  
afdækning

•  Målrettet  
vejledning

• Plan

2. møde

•  Målsætninger  
fastlægges

•  Strategier  
aftales

• Plan

3. møde

•  Opfølgning  
aktiviteter

•  Erfaringer  
feedback

• Plan

5. møde

•  Værktøjer  
på plads

•  “Det usynlige  
jobmarked”

• Plan

4. møde



Virksomhedstilknytning
Når praktik og løntilskud  
bruges rigtigt – og det gør vi i 
Konsulenthuset ballisager – så  
er det med til at forbedre dine 
muligheder for at gå i job.

Alle kan få lov til at komme i 
praktik, og praktik er en rigtig god 
måde at få foden inden for i en 
virksomhed. For at komme i 
løntilskud skal du som nyledig dog 
være ufaglært, over 50 år eller være 
enlig forsørger. Så er der mulighed 
for ansættelse med løntilskud fra 
første ledighedsdag.

Vi følger altid op, når du er i praktik 
eller løntilskud, så vi sikrer, at du 
udnytter mulighederne i virksom-
heden på mest optimal vis.   

Hvis ikke du får et ordinært job  
på den baggrund, så tager vi et 
opfølgningsmøde, hvor vi ser  
på, hvordan du kan udnytte  
nye kompetencer og  
nye netværkskontakter. 

Vi ser, hvordan vi kan bruge de nye 
erfaringer i dit CV, og så aftaler vi en 
ny plan for den videre indsats.

I alle de uger, hvor der ikke er 
et møde mellem konsulent og 
kandidat, er der telefonisk eller 
Skype-møde med opfølgning på 
ugens aktiviteter.

Evt. deltagelse i relevante 
workshops i Aalborg

•  Opfølgning  
aktiviteter

•  Erfaringer  
feedback

• Plan

6. møde

•  Opfølgning  
aktiviteter

•  Erfaringer  
feedback

• Plan

7. møde

10. uger

JOB

Praktisk
Du har mulighed for at deltage,
hvis dit Jobcenter giver dig  
denne mulighed.

Forløbet afvikles på adressen.
Adresse:    Mejlstedgade 1,2.  

9700 Brønderslev
Telefon:  70 29 40 50
Email:  info@ballisager

Vi samarbejder med:
Brønderslev



 

 

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
Mejlstedgade 1,2.  
9700 Brønderslev 
Telefon 70 29 40 50
info@ballisager.com
www.ballisager.com


