
Et individuelt og målrettet 
sparringsforløb

Foden Indenfor



Forløbet er et intensivt og individuelt sparringsforløb, hvor du får mulighed 
for at kvalificere din jobsøgning. Målet er at forløbet ender med job, 
virksomhedspraktik eller løntilskud. 

Forløbet består af 5 individuelle møder af ca. 45. minutters varighed. 

Herudover deltager du i minimum 4 jobsøgningsværksteder i løbet  
af de 8 uger.

FoDen inDenFor

DeT inDiViDuelle ForlØb  
– med fokus på progression i forløbet:

1. møde  
Afdæk situationen •  Planlæg forløb •  Formuler mål

2. møde 
 Kompetence afdækning •  Målrettet vejledning

3. møde 
Målsætninger fastlægges •  Strategier aftales • Plan

4. møde 
  Værktøjer på plads •  Det usynlige jobmarked • Plan

5. møde 
opfølgning aktiviteter •  erfaringer feedback • Plan

Virksomhedstilknytning 
opfølgning på virksomhedstilknytning



Hver uge afvikles der jobsøgningsværksted sammen med andre jobsøgere.
Her arbejder du med dit jobsøgningsprojekt, og du kan få sparring på  
netop dine udfordringer i jobsøgningen. 

Jobsøgningsværkstedet strækker sig over ca. 3 timer.

JobSØgningSVærKSTeD

Rødovre

”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

Jobsøgningsværksted – deltagelse minimum 4 gange i løbet af 8 uger

Du har mulighed for at deltage, hvis din jobcenterkonsulent giver dig denne mulighed. 
Forløbet afvikles på adressen.

Adresse:   Samsøgade 13 (1. sal) 
 2100 København Ø

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 • Samsøgade 13 (1. sal) • 2100 København Ø

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. 


