
– vejen til dit næste job
Effektiv jobsøgning



Forløbet er et intensivt og individuelt sparringsforløb, hvor du får mulighed 
for at kvalificere din jobsøgning. Vi arbejder for at du får styrket din samlede 
jobsøgning. Det gælder dine værktøjer (CV, ansøgningen og afklaringaf  
dine kompetencer).

Er din strategi optimal? 
I dag får de fleste deres nye job, uden at der har været et stillingsopslag. Vi giver 
dig indsigt i, hvordan man bedst muligt får adgang til ”det usynlige jobmarked”.

Vi vil træne i konkrete discipliner som vi har erfaring med virker, blandt andet 
netværk og direkte virksomhedskontakt. Forløbet består af fire individuelle møder af  
ca. 1 times varighed. 

Herudover får du mulighed for at deltage i 4 workshops, som vi arrangerer. Du 
vælger dem, som er mest relevante for dig, dog mindst to.

 

EFFEKTIV JobSøgnIng

fOrløbet
1. møde
 Afdæk situationen / Planlæg forløb / Formulere mål

2. møde
Kompetence afdækning / målrettet vejledning  Plan / formulere mål

3. møde
Værktøjer på plads / Det usynlige jobmarked / Plan

4. møde
opfølgning aktiviteter/ Erfaringer feedback / Plan



Strækker sig over 3 timer og afholdes i tidsrummet 9-12. 

På workshops’ne vil du få input om et relevant emne og du får mulighed  
for at arbejde med din egen jobsøgning. 

På dit første møde fastlægger du og din konsulent hvilke workshops,  
der vil være mest relevant for dig at deltage i.

Sønderborg

”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

worKSHoPS

CV og  
kompetenceafklaring

Netværk og  
det usynlige jobmarked

Ansøgning og  
virksomhedskontakt

Jobsamtalen

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

Adresse:    Perlegade 9, 2. 
6400 Sønderborg

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

PrAKTISK

Vi samarbejder med:



Om firmaet  
bag fOrløbet

læs mere på www.ballisager.com

Konsulenthuset ballisager a/s • Perlegade 9, 2. • 6400 Sønderborg

info@ballisager.com • Tel. 70 29 40 50

Konsulenthuset ballisager er et specialiseret landsdækkende konsulenthus 
inden for beskæftigelsesrådgivning. 

Vi arbejder udelukkende med rådgivning af jobklare jobsøgere og rekruttering til 
virksomheder. Vi har blandt andet arbejdet med karriererådgivning hos Danfoss, 
Supergros, JP/Politikens Hus og Post Danmark. 

Vi forsøger at gøre rådgivningen konkret og brugbar. Derfor har vi etableret en 
tæt dialog med knap 2000 virksomheder. Virksomhederne bidrager til, at vi har 
”fingeren på pulsen”.

På ballisagers forløb bliver du støttet og guidet af rutinerede jobrådgivere. 


