
Foden indenfor
Et individuelt og målrettet sparringsforløb



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“
Foden indenfor
Foden Indenfor er et individuelt 
tilrettelagt forløb, hvor du har 
individuelle samtaler samt  
mulighed for at deltage i en 
workshop om Linkedin. 

Du vil blive tilknyttet din egen 
konsulent, det sikrer en god rød  
tråd i forløbet.

På de individuelle møder vil vi 
afdække din situation og indgå 
konkrete aftaler om, hvad der skal 
gøres før vores næste møde.

På forløbet arbejder vi fx med 
jobsøgningsmaterialet, træning i 
jobsamtaler og virksomhedssøgning- 
og kontakt.

Efter de første møder, hvor vi har 
lagt os fast på et godt og realistisk 
jobmål, vil vi flytte fokus over på at 
”træne” jobsøgningen, evaluere og 
lave nye konkrete aftaler.

Du vil have mulighed for at besøge 
vores jobsøgningscafé, hvor du har 
adgang til PC’er og printer. 

Her kan vi tilbyde dig en 
”arbejdsplads”, hvor du kan søge  
jobs og kontakte virksomheder.  
Det kan være medvirkende til, at  
du holder en god motivation.



•  Kompetence  
afdækning

•  Målrettet  
vejledning

• Plan

•  Værktøjer  
på plads

•  Det usynlige  
jobmarked

• Plan

•  Opfølgning  
aktiviteter

•  Erfaringer  
feedback

• Plan

Tilknytning  
til en  

virksomhed

•  Afdæk  
situationen

•  Planlæg  
forløb

•  Formulere mål

1. møde 2. møde

3. møde 4. møde

LinkedIn Workshop

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

Forløbet afvikles på adressen.
Adresse:  Havnen 35, 1. sal. 

 7700 Thisted
Telefon: 70 29 40 50
Email: info@ballisager

Vi samarbejder med:
Thisted



 

 

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
Havnen 35, 1. sal.
7700 Thisted
Telefon 70 29 40 50
info@ballisager.com
www.ballisager.com


