
Job NU
4+4 ugers jobsøgningsforløb



Velkommen 
Job Nu er et 4+4 ugers forløb, der vil 
styrke dine muligheder for at finde dit 
næste job. De første 4 uger af forløbet 
er tilrettelagt med en blanding af 
workshops og undervisning, individuel 
sparring og selvstændige arbejdsdage.  

De sidste 4 uger er ugentlige indivi- 
duelle sparringer, hvor vi arbejder 
videre på det, vi sammen har sat i gang.  

På vores workshops vil det handle om, 
at dit jobsøgningsmateriale skal være i 
orden, men du må ikke forvente, at vi 
kommer til at arbejde længe med CV 
og ansøgninger, for det handler om at 
få det ud til virksomhederne. 

Vi vil træne og arbejde med den 
uopfordrede kontakt. Vi vil hjælpe dig 
med at blive bedre til at henvende dig 
og give dig viden om de virksomheder, 
hvor mulighederne er de bedste.

I den individuelle sparring handler 
det om, at vi sammen lægger den 
rette strategi for din jobsøgning og 
evaluerer på de erfaringer, du hidtil  
har gjort dig. 

Hvis du har brug for det, hjælper vi 
dig med en god kompetenceafklaring. 
Hvad kan du? Og hvor kan det bruges?

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“



Sådan arbejder vi;
Vi vil kendes for, at vi taler mindre 
og handler mere.  Det handler for os 
om, at du ikke skal sidde og lytte på 
undervisning i lange dage, men at du 
hurtigst muligt skal omsætte de nye 
input, du har fået i din jobsøgning og 
komme i kontakt med virksomheder.

Vi har løbende kontakt til 
virksomheder i lokalområdet, 
og det har alle vores afdelinger i 
landet, så du får adgang til et stort 
netværk. En gang om året spørger 
vi virksomhederne, hvordan de 
rekrutterer – det gør, at vi faktuelt 
kan fortælle, hvad det er, der virker. 

Et job er målet;
Målet med forløbet er naturligvis, at 
du kommer i et ordinært job, men 
nogle gange går vejen dertil via en 
praktik eller et løntilskud. Sammen 
lægger vi en plan for, hvordan 
du som minimum har fået foden 
indenfor i en virksomhed, når du 
slutter hos os.
Hvis du aftaler en praktik med 
en virksomhed, følger vi op, og 
giver sparring til, hvordan du kan 
forhandle med virksomheden 
omkring ordinær ansættelse eller 
alternativt inddrage de erfaringer, du 
har fået i din jobsøgning.

Praktisk
Mødetid dagligt 8.30-14.30.
Der er kaffe og te på kursusstedet. 
Madpakke kan medbringes (køleskab).

Adresse:   Søndergade 31, 1. L,
    Aars City Center  

9600 Aars
Telefon: 70 29 40 50
Email: info@ballisager.com

Vi samarbejder med:
Vesthimmerland
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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
Søndergade 31, 1. L, Aars City Center
9600 Aars
Telefon 70 29 40 50
info@ballisager.com
www.ballisager.com


