
6 ugers jobrettet forløb

Foden  
Indenfor



Du har sikkert allerede været godt i gang med din jobsøgning, og derfor skal 
vores forløb handle om, at vi prøver at finde nye vinkler og ideer til din jobjagt.
Det kan være nye brancher med bedre muligheder eller andre jobfunktioner.

Målet er selvfølgelig, at forløbet ender med job. Men den korteste vej til jobbet 
kan gå via et løntilskud eller en praktik.

Virksomhedstilknytning
Undervejs vil vi etablere ansættelse med løntilskud og/eller praktik for at 
forbedre mulighederne for, at du lander jobbet.

Når praktik og løntilskud bruges rigtigt - og det gør vi ved Konsulenthuset 
ballisager - så er det med til at forbedre dine muligheder for at gå i job.

En praktik giver dig mulighed for at se et nyt jobområde an, og virksomheden får 
mulighed for at afprøve dine kvallifikationer i forhold til jobbet
En ansættelse med løntilskud giver mulighed for at du kan opkvalificere dig til et 
job, som du måske ikke havde landet, hvis du søgte det traditionelt, og det giver 
virksomheden medfinansiering til din oplæring. 

Giv dig selv en god start.
Gå ind på https://ballisager.com/nyheder/  
Her kan du finde gode råd til din jobsøgning.
Tilmeld dig vores nyhedsbreve – så bliver du ved med at modtage vores gode 
jobsøgningsråd – også efter at forløbet er slut.

MålSæTNiNGEN

”Efter en periode var jeg ved at køre sur i min egen jobsøgning, og jeg 
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



ForlØbETS oPbyGNiNG  
oG iNDHolD
Forløbet har en varighed på 6 uger med ugentlige møder. Du kan tilmelde 
dig workshops med relevante jobsøgningsemner og ringeworkshop, hvor vi 
arbejder sammen for at booke jobsamtaler til dig ved uopfordret kontakt  
til virksomhederne. 

Derefter er der en opfølgningsperiode på 4 uger, hvor vi ikke holder møder, 
men vi holder dialogen på mail og telefon.

6 ugers forløb

individuelle samtaler

Workshop Workshop

mail & tlf

4 ugers opfølgning

Glostrup

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

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 ww.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. 


