
Vejen til fleksjob
Jobjagten



Sammen arbejder vi med at fremskaffe et fleksjob, der passer til dig og  
din situation.

Vi sikrer, at dit ansøgningsmateriale – CV og ansøgning - er i orden, og herefter 
hjælper vi dig med at finde dit næste fleksjob. Som kandidat på et forløb hos 
Konsulenthuset ballisager skal du være forberedt på at levere en indsats. 

resultaterne kommer, når både du og vi gør en indsats. Du kan forvente,  
at din konsulent vil tilføre din jobsøgning et mere virksomhedsrettet fokus  
og fremdrift. 

alle konsulenter hos Konsulenthuset ballisager har et solidt netværk af
kontakter og erfaring med at åbne døre til virksomheder. 

 

fremSKaffelSe af fleKSJOb

68% Hvordan lykkes vedkommende med at blive ansat 
efter en praktik/løntilskud? Det er afgørende,  
at man indgår i fællesskabet.

Kilde: Konsulenthuset ballisagers  
Rekrutteringsanalyse

fOrløbet
Du tilknyttes din egen konsulent, som du mødes med 
og kan kontakte, når/hvis du får behov for det.

Forløbet er tilrettelagt med hyppige, individuelle samtaler. 

mellem hvert møde har du mulighed for sparring på mail  
og telefon med din konsulent. 
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Virksomhedstilknytning
Når praktik bruges rigtigt – og det gør vi ved Konsulenthuset ballisager  
dvs. målrettet og kort – er det med til at forbedre dine muligheder for  
at gå i fleksjob. 

Derfor kan der blive tale om, at du forud for et fleksjob kommer i 
virksomhedspraktik for herved at afprøve, om der er tale om det  
rette match mellem dig og virksomheden.

Når du er tilknyttet en virksomhed, vil din konsulent følge tæt op, både hos 
dig og hos virksomheden, for at udnytte potentialet i muligheden optimalt. 

Hvis ikke du lander et fleksjob i virksomheden, fortsætter vi jagten sammen.

Aarhus

”Jeg har været rigtig godt tilfreds med mit forløb hos Konsulenthuset ballisager, 
som kulminerede i et job efter en længere periode som ledig.  
Jeg var havnet i en situation, hvor der skulle ske noget nyt med min jobsøgning og 
personlige motivation. Jeg blev derfor opfordret af mine gode venner og familie til 
at søge kompetent og faglig sparring hos ballisager, hvor jeg allerede efter første 
samtale med min jobkonsulent havde fået mod på tilværelsen igen.  
Der var samtidig en positiv og uhøjtidelig atmosfære under samtalerne,  
og man kunne altid regne med at gå derfra med fornyet energi og tro på, at der 
snart ville dukke en jobmulighed op”.

 Michael Rahbek

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

Adresse:    Søren frichs Vej 40a, 1 sal.  
8230 Åbyhøj

Telefon: 70 29 40 50
Email: info@ballisager.com

PraKtiSK

Vi samarbejder med:



Om firmaet  
bag fOrløbet

læs mere på www.ballisager.com

Konsulenthuset ballisager a/s • Søren Frichs Vej 40A, 1 sal. • 8230 Åbyhøj   

info@ballisager.com • Tel. 70 29 40 50

Konsulenthuset ballisager er et specialiseret landsdækkende konsulenthus 
inden for karriererådgivning. 

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. 


