Vi sætter kompetencer
i spil og skaber vækst
for mennesker og
virksomheder

Vores fornemmeste opgave
er at matche kandidater
og virksomheder med hinanden

Konsulenten er
træningspartner i
en aktiv proces.

Træne de jobsøgningsaspekter der ikke
fungerer optimalt.

Fastlæg strategi for
uopfordret & opfordret
jobsøgning

Læs mere om indhold i
outplacementforløb

Relatere kompetencer
til det relevante
arbejdsmarked

Opfølgning på
aktiviteter.

Opfølgning // 05
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• Kompetenceafklaring
• Ansøgning
• CV

Strategi

Kompetencer

• Det usynlige
jobmarked
• Planlæg tiden
• Sætte mål

• Netværk
• Telefon

Job

• Salg
skal trænes

Motivationsproces
Virksomhedskontakt
Analysere individuelle
udfodringer i
jobsøgningsprocessen

 Evt. tilbud om at deltage på workshops fx om LinkedIn,
virksomhedsforedrag og meget andet.

Overordnede mål.

 Tilbud om at vi sætter netværksmøde op.

Situationsafdækning // 01

 Vi holder kontakten i tre måneder til kandidater, der ikke
er i job efter sidste møde i forløbet – både telefonisk og
på mail.

Værktøjer

Kvalitetssikre CV.

 Tilbud om at gennemføre adfærds- og motivationstesten
EASI, som en del af afklaringsprocessen.

Den moderne og dygtige jobsøger har styr på fire vigtige brikker i processen:
Værktøjerne, strategien, jobsøgerkompetencerne og motivationen.

Fastsætte mål.

Næsten 9 ud af 10 finder
deres næste job under
vores outplacementforløb.

Afdække kompetencer.

96% af kandidaterne er tilfredse
eller meget tilfredse med vores forløb
og rådgivning.

Strategi // 03

 Adgang til online område på www.ballisager.com med
bl.a. jobsøgningsmateriale og virksomhedsdatabase.

Et vellykket jobskifte kræver først og fremmest, at man etablerer en effektiv jobsøgningsproces. Engang kunne man komme langt med en god ansøgning og et skarpt CV, men
efterhånden er det kun et lille skridt på vejen. I dag skal der både konkret viden og
konkret handling til for at få succes som jobsøger.

Kompetencer // 02

96%

 Vores 5-stjernede håndbog Moderne jobsøgning.

Outplacement hos Konsulenthuset ballisager

Moderne jobsøgning er mere
end blot CV og ansøgning
Gennemgang af
netværksaktiviteter

 Individuelle møder med en professionel konsulent.
Adgang til sparring mellem møderne på mail og telefon.

Evalueringen viser:

Opfølgning på
aktiviteter.

Indhold i et outplacementforløb:

Outplacement hos Konsulenthuset ballisager

Vi hjælper opsagte medarbejdere og ledere godt videre med et professionelt rådgivningsprogram, der består af en række individuelle samtaler, som vi supplerer med tilbud om test,
netværksmøde, løbende sparring og meget mere.

Eks. individuel outplacement forløb

Outplacement hos Konsulenthuset ballisager

Indhold i et
outplacementforløb

Netværk // 04

Opfølgning // 06 <

Outplacement
Vi har hjulpet flere af landets største virksomheder med outplacementopgaver
– både ift. at klæde ledelsen ordentligt på ved opsigelser og ift. at hjælpe opsagte
medarbejdere godt videre. Vi varetager både individuelle processer såvel som større
afskedigelsesrunder. Vores viden, erfaring og store virksomhedsnetværk skaber et godt
fundament for at hjælpe opsagte medarbejdere hurtigt videre i nyt job.
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Se et eks. på et
individuelt forløb

Se hvad der indgår i et
outplacementforløb

Rekruttering
Vi hjælper virksomheder med at rekruttere ledere, specialister og andre nøgleprofiler
i hele landet. Vi leverer både fulde processer og search på timebasis. Førstehåndsindtryk og mavefornemmelser er for amatører, så viden og faglighed er kernen i vores
rekrutteringsarbejde: Vi bruger f.eks. altid cases til at afdække en kandidats faglige –
og til dels personlige – kompetencer. Vi kalder det caserekruttering.
Karriererådgivning
Vi rådgiver hvert år over 10.000 jobsøgere, fortrinsvis akademikere. God karriererådgivning er ikke blot et spørgsmål om at rådgive jobsøgere. Det handler også om
at være i dialog med virksomhederne. Vi er derfor løbende i tæt kontakt med en
lang række virksomheder. Vores viden om virksomhedernes behov, situation og
præferencer er afgørende for, at vi kan hjælpe vores kandidater i job.

Vidensbaseret
rådgivning
Rekrutteringsanalysen
Hvert år, siden 2011, har vi spurgt vores virksomhedspanel (2000 offentlige
og private virksomheder), hvordan de prioriterer, når de søger nye medarbejdere.
Svarene samler vi i Rekrutteringsanalysen, der giver et aktuelt overblik over
virksomhedernes adfærd og præferencer, når de rekrutterer.
Jobbarometer
Hvert halve år udarbejder vi et Jobbarometer, hvor vi forsøger at give et nuanceret
billede af de nyeste tendenser og tal ift. beskæftigelse, rekrutteringsudfordringer
og andre dele af det danske arbejdsmarked.
Forskning i rekruttering
Vi har ansat en erhvervsPhD fra 2018 og tre år frem. Hun skal forske i flere
dele af rekrutteringsprocessen – alt lige fra cases og interviews til onboarding.
Det skal styrke vores rekrutteringsfaglighed og dén rådgivning, som vores
kunder nyder godt af.
Håndbog i Moderne jobsøgning
Vi har samlet vores viden om jobsøgning i en bog, Moderne jobsøgning. Bogen
er bygget op omkring fire jobsøgningsstyrker (motivation, værktøjer, strategi og
kompetencer), der skal hjælpe jobsøgeren med at ”handle” ud fra en konkret,
faktuel værktøjskasse.
Underviser i rekruttering
Vi underviser i faget Rekruttering, som udbydes to gange om året på Erhvervsakademi Aarhus. Vi har også udarbejdet en omfattende rekrutteringsguide for
Moderniseringsstyrelsen, der skal bruges til at optimere alle statslige styrelsers
rekrutteringsprocesser. Og så udarbejder vi løbende e-bøger – vi har fx skrevet
Rekruttering på sociale medier sammen med Astrid Haug.

Udvalg af kundereferencer

Udvalg af kundereferencer
”En outplacement-leverandør skal kunne tilbyde et produkt, der anerkender,
at arbejdsmarkedet er en dynamisk størrelse med skiftende vilkår, og at
kompetencekravene hele tiden ændrer sig. Og så skal leverandøren jo
have styr på de digitale muligheder som jobsøger. Alt det tilbyder
Konsulenthuset ballisager.”
Thomas Bundgaard, HR-direktør, Siemens Wind Power

”Konsulenthuset ballisager er blevet vores foretrukne rekrutteringspartner de
seneste år. Vi bliver altid mødt af velforberedte og professionelle konsulenter,
som arbejder målrettet og ærgerrigt med opgaverne. De kender også vores
kultur og forretning indgående, hvilket både er med til at sikre en høj kvalitet
i processen, og at ansøgerne får et retvisende billede af vores virksomhed og
opgaven, inden de siger ja til jobbet.
For mig har brugen af cases under ansættelsesinterviews desuden givet
processen et vigtigt løft. Via de cases får jeg et godt fundament at vurdere
ansøgernes arbejdsform, adfærd og samarbejdsevner - en lille, men vigtig,
detalje som ballisager har bragt ind i rekrutteringsprocessen. Alt i alt har vi
sammen formået at styrke vores organisation gennem hver enkelt ny rekruttering,
og det har været en væsentlig brik i vores vækstsucces de senere år.”
Lars Sall, Chief Commercial Officer, Airmaster A/S

Outplacement hos Konsulenthuset ballisager

Indhold i et
outplacementforløb

Vi hjælper opsagte medarbejdere og ledere godt videre med et professionelt rådgivningsforløb, der består af en række individuelle samtaler, som vi supplerer med tilbud om test,
netværksmøde, løbende sparring og meget mere.
Indhold i et outplacementforløb:
 Individuelle møder med en professionel konsulent.
Adgang til sparring mellem møderne på mail og telefon.

Evalueringen viser:

96%

96% af kandidaterne er tilfredse
eller meget tilfredse med vores
forløb og rådgivning.

 Vores 5-stjernede håndbog Moderne jobsøgning.
A
 dgang til online område på www.ballisager.com med
bl.a. jobsøgningsmateriale og virksomhedsdatabase.
T
 ilbud om at gennemføre adfærds- og motivationstesten
EASI som en del af afklaringsprocessen.
V
 i holder kontakten i tre måneder til kandidater, der ikke
er i job efter sidste møde i forløbet – både telefonisk og
på mail.
 Tilbud om, at vi sætter netværksmøde op.
E
 vt. tilbud om at deltage på workshops fx om LinkedIn,
virksomhedsforedrag og meget andet.
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Næsten 9 ud af 10 finder
deres næste job under
vores outplacementforløb.

Outplacement hos Konsulenthuset ballisager

Eks. individuel outplacementforløb
Opfølgning // 06 <
Konsulenten er
træningspartner i
en aktiv proces
Opfølgning // 05
Opfølgning på
aktiviteter
Netværk // 04
Opfølgning på
aktiviteter
Strategi // 03
Fastsætte mål

Kompetencer // 02
Afdække kompetencer
Kvalitetssikre CV
Situationsafdækning // 01
Overordnede mål
Analysere individuelle
udfordringer i
jobsøgningsprocessen

Relatere kompetencer
til det relevante
arbejdsmarked

Fastlægge strategi for
uopfordret & opfordret
jobsøgning

Gennemgang af
netværksaktiviteter

Træne de jobsøgningsaspekter, der ikke
fungerer optimalt

Outplacement hos Konsulenthuset ballisager

Moderne jobsøgning er mere
end blot CV og ansøgning
Et vellykket jobskifte kræver først og fremmest, at man etablerer en effektiv jobsøgningsproces. Engang kunne man komme langt med en god ansøgning og et skarpt CV, men
efterhånden er det kun et lille skridt på vejen. I dag skal der både konkret viden og
konkret handling til for at få succes som jobsøger.
Den moderne og dygtige jobsøger har styr på fire vigtige brikker i processen:
Værktøjerne, strategien, jobsøgerkompetencerne og motivationen.

Værktøjer

•K
 ompetenceafklaring
• Ansøgning
• CV

Strategi

Kompetencer

• Det usynlige
jobmarked
• Planlæg tiden
• Sætte mål

• Netværk
• Telefon
•S
 alg
skal trænes

Motivationsproces
Virksomhedskontakt
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Job

Om Konsulenthuset ballisager
Konsulenthuset ballisager er en landsdækkende, mellemstor
HR-virksomhed med 80+ medarbejdere, der er specialiserede i
at arbejde med rekruttering, outplacement og karriererådgivning.
Vi rådgiver altid med styr på vidensapparatet, professionalismen
i højsædet og et nøje placeret glimt i øjet.

Se vores videoer på YouTube
Få et blik bag kulisserne på Facebook
Få vores faglige artikler på LinkedIn
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