
Personlig jobformidler
En individuel støtte til din jobjagt



Personlig jobformidler
At være din personlig jobformidler 
betyder, at vi hjælper dig med at finde 
frem til dit næste job.  

Du har formentlig 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. 

Målet er, at forløbet ender med job, 
virksomhedspraktik eller ansættelse 
med løntilskud, men der kan også 
etableres virksomhedspraktik eller 
ansættelse med løntilskud sideløbende 
med forløbet.

Virksomhedstilknytning
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.

I løbet af virksomhedstilknytningen
følger vi op, både hos dig og hos
virksomheden, for på mest optimal
vis at udnytte de muligheder, der
ligger i virksomheden.

Hvis ikke vi lander det ordinære
job på den baggrund, så tager
vi et opfølgningsmøde, hvor vi
ser på, hvordan vi 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

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“

Vidste du at..?
26% af de små private virksomheder ansætter en  
kandidat med en anden profil, end den de søgte i opslaget.

Kilde: Rekrutteringsanalysen 2016 

26%



Forløbet består af individuelle møder, og mødetidspunkter tilpasses eventuelle 
andre aktiviteter i forløbet.

Herudover deltager du i et jobsøgningsværksted en gang om ugen.

•  Afdæk  
situationen

•  Planlæg forløb

•  Formulere mål

1. møde

➤ ➤ ➤ ➤

2. møde 3. møde 4. møde 5 - 7. møde

•  Kompetence  
afdækning

•  Målrettet  
vejledning

• Plan

•  Målsætninger 
fastlægges

•  Strategier aftales

• Plan

•  Værktøjer på plads

•  Det usynlige  
jobmarked

• Plan

•  Opfølgning  
aktiviteter

•  Erfaringer  
feedback

• Plan

Job/virksomhedstilknytning med opfølgning

Evt. mulighed for deltagelse i workshops

Adgang til løbende sparring med konsulent, virksomhedsdatabaserog loginområde

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

Forløbet afvikles på adressen.
Adresse:       Samsøgade 13 (1. sal) 

2100 København Ø
Telefon:  70 29 40 50
Email:  info@ballisager
Vi samarbejder med:

Albertslund



 

 

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
Samsøgade 13 (1. sal)
2100 København Ø 
Telefon 70 29 40 50
info@ballisager.com
www.ballisager.com


