
Jobsøgningsforløb med  
individuel sparring

JobNU



Job NU er et forløb, hvor du får viden om jobsøgningens elementer og inspiration til  
at få udarbejdet et godt jobsøgningsmateriale.

Vi arbejder for, at du får styrket din samlede jobsøgning. Det gælder dine værktøjer  
– CV, ansøgning og afklaring af dine kompetencer.

er dit jobsøgningsmateriale i orden? er dit jobmål realistisk?

Vi giver dig indsigt i, hvordan du finder de ledige stillinger, hvordan du skaffer 
dig mere viden om jobbet, og så arbejder vi med, at du får et godt CV og en god 
ansøgning, som du kan bruge i din videre jobsøgning.

endelig vil vi træne jobsamtalen og den opsøgende virksomhedskontakt.

Forløbet
Forløbet varer 2 uger, som består af undervisning, gruppearbejde og individuel 
sparring og individuelt arbejde.

målet er, at vi sammen sikrer, at du bliver mere effektiv i din fremadrettede 
jobsøgning.

JobsøgNiNgsVæRKTøJeR

fOrløb

Hold undervising / gruppearbejde

Individuelt sparring

Individuelt arbejde

2 uger



Dit udbytte
Hvad kan du få ud af forløbet hos Konsulenthuset ballisager?
 
for det første vil vi gerne give dig viden om, hvordan man skruer et rigtig godt  
CV og en god ansøgning sammen. Vi vil også gerne inspirere dig til at skærpe  
og målrette dine ansøgninger.

Det er afgørende at have fokus på virksomhederne, og vi sørger også for at  
være i tæt dialog med arbejdsgiverne, så jobråd-givningen bliver konkret og 
inspirerende for dig.

Det forventer vi af dig
Som deltager på et jobsøgningsforløb hos ballisager skal du være forberedt  
på at levere en solid indsats.

Det er din og vores indsats tilsammen, der skaber de bedste resultater.

”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

Nyborg

mødetid:  
Kl. 9.00 - 15.00,  
Kl. 9.00 - 13.00 (fredage)

 

Adresse:    ringvej 3a  
5800 Nyborg

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

PraKtiSK

Vi samarbejder med:



Om firmaet  
bag fOrløbet

læs mere på ww.ballisager.com

Konsulenthuset ballisager a/s • Ringvej 3A • 5800 Nyborg

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. 


