
Et individuelt og målrettet 
sparringsforløb

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.

FoDEn InDEnFor

eks. på fOrløb

  
Tilknytning til en virksomhed 

  
Møde 1
Afdæk situationen /  Planlæg forløb /  Formulere mål

  
Møde 2
Kompetence afdækning / Målrettet vejledning / Plan

  
Møde 3
Værktøjer på plads / Det usynlige jobmarked / Plan

  
Møde 4
 opfølgning aktiviteter / Erfaringer feedback / Plan



Du HAr MuLIgHED For:

”Sparring hos ballisager ændrede min jobsøgning. Jeg fik redskaber – og et 
skub – til en mere direkte stil overfor virksomhederne, og det virkede.

Thomas Sæderup, Vejingeniør hos Favrskov Kommune

Thisted

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.

Workshop
LinkedIn

Jobsøgningscafe
Adgang til pc og printer

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

Adresse:    Havnen 35, 1. sal. 
 7700 Thisted

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 • Havnen 35, 1. sal. • 7700 Thisted

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. 


