
Hos Konsulenthuset ballisager tilbyder vi at hjælpe dig med at finde frem til dit næste job eller til den  
uddannelse, du skal igang med. Som deltager på forløbet skal du være forberedt på at levere en solid indsats,  
for resultaterne kommer, når både du og vi gør os umage.

Forløbet:
I den periode, hvor du er tilknyttet Konsulenthuset ballisager, vil du sammen med andre deltage i forskellige 
aktiviteter såsom oplæg, gruppearbejde og individuelt arbejde. Du tilknyttes din egen konsulent, og sammen 
aftaler vi konkrete aktiviteter og fastlægger realistiske jobmål/uddannelsesmål ud fra vores kendskab til  
virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Hvis du ikke opnår job i løbet af 13 uger, vil dit forløb som 
udgangspunkt blive forlænget i yderligere 13 uger.

Eksempel på forløb:

Opstartsmøde – vi orienterer om de praktiske rammer og giver et detaljeret billede af  
aktiviteterne i forløbet
Holdaktiviteter: Oplæg om effektiv jobsøgning – CV, ansøgning, jobsamtalen,  
virksomhedskontakt, oa. Inspiration til at se nye muligheder for job/uddannelse.

 Individuelt arbejde: Der gives rig mulighed for at arbejde med din egen jobsøgning og få taget handling 
på det, du har lært. Hvis dit forløb forlænges til at have en varighed af mere end 13 uger, skal du 
forvente, at der overvejende bliver tale om individuelt arbejde, hvor du sammen med konsulenten 
vedholdende intensiverer din jagt efter et job eller en virksomhedspraktik, der kan være vejen til job.
Individuelle møder med egen konsulent. Vi fastlægger realistiske jobmål ud fra vores kendskab til det 
lokale arbejdsmarked og - sammen med dig - fastlægger vi en god strategi og aftaler konkrete han-
dlinger. Opfølgning på aftaler og evt. justering af jobmål og strategi.

 Virksomhedstilknytning med opfølgning – vi arbejder sammen med dig målrettet på at fremskaffe 
jobåbninger, der er relevante for dig. Når praktik og løntilskud bruges rigtigt - og det gør vi ved Konsu-
lenthuset ballisager - så er det med til at forbedre dine muligheder for at gå i job. I løbet af virksomhed-
stilknytningen følger vi op, både hos dig og hos virksomheden, for at udnytte de muligheder, der ligger i 
virksomheden optimalt.

Praktisk:
Husk at medbringe CV og Nem-id.

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

Adresse:    Blangstedgårdsvej 8,  
5220 Odense SØ

Telefon: 70 29 40 50
Email: info@ballisager.com
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Vejen til job  
eller uddannelse

Odense

Vi samarbejder med:

Buslinje: Linje 51-53 til Banegården
Herefter linje 21-24 til Tornbjerg


