
Jobjagten

En personlig sparringspartner
Du får på dette forløb en personlige sparringspartner dvs. samme konsulent følger dig gennem forløbet.  
Konsulenten arbejder både med jobrådgivningen og med den virksomhedsrettede kontakt.

Fokus på forløbet er, at du så hurtigt som muligt bliver tilknyttet en virksomhed. 

Konsulenten supplerer både på møderne og mellem møder med virksomhedsrettet kontakt.
Du skal være forberedt på at levere en solid indsats. Vi har fokus på hjælp-til-selvhjælp, og vi klæder dig på til 
selv at kontakte netværk og virksomheder. Hvis du ikke lykkes ved egen hjælp, får du en særlig håndholdt indsats 
ift. virksomhedskontakten.

Turbo på jobsøgningen

Tættere på virksomhederne
Målet er at du søger og finder relevante jobåbninger.
Praktik og løntilskud er effektive dør-åbnere, så dem benytter Konsulenthuset ballisager sig af,  
men målet er altid ordinært job.

Forventninger
Som deltager på et jobsøgningsforløb hos Konsulenthuset ballisager kan du forvente, at vi er
velforberedte til hvert møde. Det forventer vi også, at du er, så medbring gerne PC.
Det er din og vores indsats tilsammen, der skaber de bedste resultater.
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Om firmaetbag forløbet
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 virksom-
heder. Virksomhederne bidrager til, at vi har ”fingeren på pulsen”. På ballisagers forløb bliver du støttet og guidet 
af rutinerede jobrådgivere.

Forløbet
Ugentlige møder (4 møder).  
Mulighed for sparring på mail og mobil mellem møderne.  
Ugentlige workshops (4 stk). 
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