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Målsætningen
Du har formentligt allerede været
godt i gang med din jobsøgning, og
derfor skal vores forløb handle om,
at vi prøver at finde nye vinkler og
ideer til din jobjagt.
Det kan være nye brancher med
bedre muligheder eller andre 
jobfunktioner.

Målet er selvfølgelig, at forløbet 
ender med job. Men den korteste 
vej til jobbet kan gå via et løntilskud 
eller en praktik.

Virksomhedstilknytning
Undervejs vil vi etablere ansættelse 
med løntilskud og/eller praktik for 
at forbedre mulighederne for, at du
lander jobbet.

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

En praktik giver dig mulighed for at 
se et nyt jobområde an, og virksom-
heden får mulighed for at se dine 
kvalifikationer an i forhold til jobbet.
Et løntilskud giver mulighed for at 
du kan opkvalificere dig til et job, 
som du måske ikke havde landet 
hvis du søgte det traditionelt, og det 
giver virksomheden medfinansiering 
til din oplæring.

Efter en periode var jeg ved at køre sur i min egen jobsøgning. Og lyttede ikke til andres 
input. Hos Konsulenthuset ballisager begyndte jeg stille og rolig at genfinde motivationen og 
troen på et job. Det blev vendepunktet for mig – i dag er jeg tilbage i job.

Helge Jensen“



Forløbets opbygning og indhold
Forløbet har en varighed på 6 uger og en opfølgningsperiode på 4 uger.

I løbet af de 6 uger holder vi mindst 4 samtaler á en times varighed, samt  
2 workshops á 3 timers varighed, hvor vi i små 5 mands grupper kontakter 
virksomheder uopfordret med en professionel konsulent som inspirator og 
motivator.

I opfølgningsperioden er der ikke møder, men vi holder dialogen på mail  
og telefon.        

6 ugers forløb

Individuelle samtaler Workshop Mail & tlf

4 ugers opfølgning

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

Forløbet afvikles på adressen.
Adresse:    Tøndergade 16, 3 sal.  

1752 København V.
Telefon:  70 29 40 50
Email:  info@ballisager

Vi samarbejder med:

Lyngby-Taarbæk



 

 

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
Tøndergade 16, 3 sal.  
1752 København V. 
Telefon 70 29 40 50
info@ballisager.com
www.ballisager.com


