
Erhvervsrettede workshops
Styrk din jobsøgning



Som ledig er det vigtigt, at du har fokus på at sigte i rigtig retning hvad angår 
job. Herudover er det afgørende at gribe jobsøgningen an på en god måde, så du 
kommer i mål.

Ballisager tilbyder i samarbejde med Jobcenter Sønderborg en række workshops, 
hvor du har mulighed for at blive inspireret, så du kan være  
effektiv i din jobsøgning.

Vores workshops er erhvervsrettede, og vi inddrager og kontakter lokale 
virksomheder i vores indsats.

STyrK Din JoBSøgning

worKSHoPS
CV/KompetenCeafKlaring

”Hvad kan jeg?” et vigtigt spørgsmål at stille sig selv i jobsøgningen  
– men ofte er det svært at svare på. På denne workshop får du 
værktøjer til at kunne identificere dine kompetencer. 

Samtidig får du inspiration til, hvordan du kan formidle faglige og 
personlige kompetencer, gennem et overskueligt og målrettet CV, 
samt hvad arbejdsgiveren lægger vægt på i forhold til indhold og 
opbygning af CV’et.

ansøgning & VirKsomhedsKontaKt

Vi ved erfaringsmæssigt, at det giver rigtig gode resultater at 
kontakte virksomhederne både opfordret og uopfordret, men også at 
det er et af de sværeste elementer i jobsøgningen, for mange. På 
Workshoppen gennemgår vi hvordan du forbereder og gennemfører 
virksomhedskontakten - og bruger dette sammen med din 
ansøgningen

På denne workshop arbejder vi også med hvilke elementer, der er 
vigtige i både den opfordrede og den uopfordrede ansøgning. Du vil 
få gode råd til, hvordan du giver det bedste indtryk af dig selv og 
dine kompetencer i ansøgningen, samt et indblik i, hvad der er 
vigtigt for arbejdsgiveren.



Sønderborg

worKSHoPS
Netværk & Det usyNlige jobmarkeD

Netværk er et effektivt redskab i forhold til jobsøgningen, og flere og 
flere får deres job via netværk. Samtidig med at mange jobs aldrig 
bliver opslået På denne workshop vil du få et indblik i, hvad 
netværk er og hvordan du kan komme i betragtning hos 
virksomhederne. Samtidig vil vi gennemgå, hvordan du får struktur 
og overblik over dit netværk, så du aktivt kan bruge det i din 
jobsøgning.

jobsamtale

På denne workshop sætter vi fokus på, hvordan du bedst muligt 
forbereder dig til en jobsamtale. Du får inspiration til: 
• Kropssprog og kommunikation i samtalen. 
• Hvordan kan du præsentere dig? 
• Hvordan svarer du på de svære spørgsmål? 
• Hvor er de gode historier? 
•  Hvordan overvinder du barrierer i forhold til samtalen?  

– alt sammen med henblik på at du kan præstere dit bedste, når 
du skal til din næste jobsamtale.

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:
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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. 


