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Konsulenthuset ballisager åbnede i september 2018 Akademi for jobrådgivere. 
Fordi jobsøgere har fortjent jobrådgivere, der udvikler sig. Jobsøgning er en svær 
disciplin. Jobrådgivning er dermed endnu sværere. Ikke alene skal du mestre 
jobsøgningens finurlige anatomi. Du skal også være i stand til at formidle det 
på en inspirerende, forståelig og omsættelig facon. Se, det er ikke en gave, 
der drysser ned fra himlen til alle. Jobrådgivning er ikke en medfødt gave 
til de særligt udvalgte. Jobrådgivning er et betroet hverv, der kan konvertere 
fortvivlelse til håb til job. Hvis det gøres præcist, indsigtsfuldt, metodestærkt  
og motiverende.

På Akademi for jobrådgivere er vi altid drevet af at finde frem til den jobrådgivning, 
der motiverer og virker.

Vi har allerede haft 24 jobcentre igennem  vores nye akademi. Her i kataloget kan 
du læse eksempler på opgaver, vi har løst for forskellige jobcentre og jobrådgivere. 
 

 
Mvh 
Morten Ballisager

Indhold Forord

Morten ballisager 
Grundlægger af Konsulenthuset ballisager
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Konsulenthuset ballisager er en landsdækkende, mellemstor  
HR virksomhed. Vi er specialister i outplacement, karriere-
rådgivning og rekruttering. Vores fornemmeste opgave er at 
matche kandidater og virksomheder med hinanden.

Vores rådgivning er baseret på viden. Vi tror mindre og ved mere.

Når vi rådgiver jobcentre/jobcentermedarbejdere, er  
vi praksisorienterede.

Hvem er vi?

Rådgivning  
baseret på 

viden

Akademi for jobrådgivere – Konsulenthuset ballisager 
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Håndbog i Moderne jobsøgning
Vi har samlet vores viden om jobsøgning i bogen, 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. Bogen er anmelderrost.

Rekrutteringsanalysen
Hvert år, siden 2011, har vi spurgt vores virksomhedspanel (2000 offentlige og 
private virksomheder), hvordan de prioriterer, når de søger nye medarbejdere. 

Forskning i rekruttering
Vi har ansat en erhvervsPhD, Kathrine Solgaard Sørensen, fra 2018 og tre år 
frem. Hun skal forske i flere dele af rekrutteringsprocessen (cases, interviews, 
onboarding). Det skal styrke vores rekrutterings-faglighed, og indsigten vil også 
komme jobsøgere og jobrådgivere tilgavn.

Jobbarometer
Hvert halve år udarbejder vi et Jobbarometer,hvor vi samler og giver et nuanceret 
billede af de nyeste tendenser og tal ift. beskæftigelse, rekrutteringsudfordringer 
og andre dele af det danske arbejdsmarked.

Konsulenthuset ballisager - Akademi for jobrådgivere
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Ledige jobsøgere ønsker rådgivning med arbejdsmarkedsindsigt. 
Det stiller store krav til jobrådgiverne. Rekrutteringsanalysen giver 
den efterspurgte indsigt.

Konsulenthuset ballisager har siden 2011 afdækket jobsøgerrelevante 
rekrutteringstrends i den årlige rekrutteringsanalyse. Formålet har været at 
kortlægge den mest effektive vej til det næste job. Missionen har været at 
give jobsøgere et bedre videnfundament til at træffe de rigtige beslutninger. 
Jobsøgere er enormt modtagelige for viden og data.
 
I vores foredrag kommer vi helt tæt på virksomhedernes rekrutteringsadfærd 
og de nyeste tendenser på arbejdsmarkedet. Oplæggene giver et indblik i 
virksomhedernes rekrutteringsvaner, præsenterer en faktabaseret tilgang til 
jobrådgivning og giver konkrete bud på, hvordan rådene omsættes i den  
daglige jobrådgivning. 

Foredrag  
Rekrutteringsanalysen



✔  Jobkonsulenterne bliver klædt på til at rådgive med udgangspunkt i,  
hvad virksomhederne foretrækker i alle ’jobjagtens’ faser

✔  Oplæg, dialog og gruppeøvelser (spil) der forankrer værktøjer og  
jobsøgningsråd

Få indsigten serveret: Workshop (½ dag)

Oplæg (1½ time)
✔  Jobkonsulenterne bliver klædt på med den mest opdaterede viden  

om jobmarkedet.
✔  Konkrete råd og eksempler som gør det let for jobkonsulenterne  

at omsætte den nye viden i deres rådgivning.

Bestilling af oplæg / foredrag, kontakt Tomas Ballisager på mail tb@ballisager.
com eller på tlf. 3063 1957.

Konsulenthuset ballisager - Akademi for jobrådgivere

Karina Rask 
Afdelingsleder, Randers Kommune Jobcenter

“Vi bruger Ballisagers rekrutteringsanalyse til at understøtte  
jobkonsulenternes løbende viden opsamling i forhold virksomhedernes 
rekrutteringspraksis og opsamling af de nyeste holdninger og tendenser  
i forhold til den gode ansøgning og CV mv. Vi lægger vægt på, at  
rekrutteringsanalysen er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra et 
repræsentativt antal af virksomheder. Virksomhederne ved bedst, hvad de 
går efter i rekrutteringen, og det vil vi gerne videreformidle til vores ledige, 
så de ikke længere er ledig.”
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Vi støder ofte på jobrådgivere, der har forskellige holdninger til, 
hvad det gode CV egentlig er, hvordan en god ansøgning bør se 
ud og hvad man bør sige på en jobsamtale. Jobsøgerne møder 
simpelthen forskellig rådgivning på tværs af rådgiverkontorerne. 
Og alle råd er altså ikke lige gode. I vores øjne skal en jobråd-
giver være opdateret og indsigtsfuld, når det handler om at 
vejlede i effektiv jobsøgning.
 
Som ophav til rekrutteringsanalysen og som rekrutteringsvirksomhed har vi en 
opdateret og dyb viden om, hvilken jobsøgningsadfærd, som virksomhederne er 
mest tilbøjelige til at belønne. Der er vigtige råd, som bør afleveres til jobsøgere 
omkring jobstrategi, CV, kompetenceafklaring, ansøgning, uopfordret jobsøgning, 
netværk, sociale medier, jobsamtalen mm. Og tro ikke at de gode råd er 
stationære. Det er de ikke. De flytter sig. Parallelt med at rekrutteringskanaler og 
-praksis og sprog ændrer sig gradvist. Så det der var en sandhed for 5 år siden, 
behøver skam ikke at være det i dag.  
 
Vi hjælper jobrådgivere med at være opdaterede. Og vi hjælper jobcentre med at 
få et fælles sprog indenfor nogle af de centrale discipliner – eksempelvis CV’er.

Træning i “God jobsøgning”

Akademi for jobrådgivere – Konsulenthuset ballisager 
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Trine Koue 
Leder af kontanthjælp, ressourceforløb,  
fleksjob og a-dagpenge, Jobcenter Farvskov

”Vi entrerede med ballisager med det formål at klæde  
medarbejderne bedre på ift. det gode CV. Vi kunne registrere, at vi havde 
svært ved at få CV ind i samtalerne specielt med de borgere der ikke har 
været på arbejdsmarkedet i mange år. Det var naturligt at trække på  
ballisager, der har fingeren på pulsen ift. arbejdsmarkedet og virksom- 
hederne. Kursusdagen blev afviklet med humør, professionalisme og et 
højt energiniveau. Dagen gav masser af gode faglige drøftelser og aha  
oplevelser, men der var også plads til grin.  

Vi har helt konkret løftet andelen af aktivitetsparate borgere med aktivt 
jobnet-CV til over 80%.

Konsulenthuset ballisager - Akademi for jobrådgivere
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En demotiveret jobsøger er med ret stor sikkerhed lig med den 
lange vej til job. Derfor har jobrådgiveren brug for at beherske 
værktøjet motivation. Ikke sådan at forstå, at alle jobsøgere har 
brug for ”et tilskud motivation”.  
Men når motivationen spiller jobsøgeren et puds, så er det 
faktisk en fair forventning, at jobrådgiveren kan hjælpe med  
at genopbygge den motivation, som så ofte bunder i en tro på 
sig selv. 

Motivation – jobsøgerens 
”need to have”
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Karen Raaschou
Chefkonsulent

Men hvordan er det egentlig, at man i sit virke som jobrådgiver formår at flytte 
en jobsøgers motivation positivt? Det har vi beskæftiget os med fra den praktiske 
vinkel. Vi mener, at vi har landets dygtigste jobrådgiver på det område – nemlig 
Karen Raaschou. Karen vil i dette oplæg give jobrådgiveren konkrete værktøjer  
til motivationsprocesser.
 
Emner i motivationsforedraget
  Teoretisk forståelse for motivation 

- Intern og ekstern motivation 
- Identifikation af egne motivationsfaktorer 
- Identifikation af andres motivationsfaktorer 
- EASI-test (alle deltager har på forhånd besvaret en EASI-test)

 Øvelser – din egen motivation
 Øvelser – at motivere andre
 Anvendelighed i hverdagen
 Afslutning og evaluering
 
Og uden at du lægger mærke til det, så vil Karen også have påvirket din egen 
motivation – det må du tage med…

Vidste du at... 31%
af jobsøgerne finder det svært at bevare egen motivation er  
noget at det sværeste for jobsøgere. 

Kilde: Jobsøgerundersøgelse blandt 958 jobsøgere.
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Træning i  
virksomhedsdialogen 
Beskæftigelsesindsatsen har to formål: På den ene side skal 
indsatsen hjælpe ledige jobsøgere til at finde nyt job.  
På den anden side er den mindre omtalte formålsparagraf:  
At give service til private og offentlige arbejdsgivere, der  
søger arbejdskraft. Det er med andre ord en nøgleopgave  
for beskæftigelsesmedarbejdere at hjælpe virksomhederne  
– afdække behov og foreslå løsninger i form af ledige ressourcer.

Virksomhedsdialogen er for mange jobrådgivere ikke den motiverende del af 
arbejdet. Langt de fleste jobrådgivere har en faglig motivation bygget op  
omkring mødet med den enkelte jobsøger. Derfor mener vi, at der kan udrettes, 
ja måske ikke mirakler, men så i hvert fald gøres en stor forskel, når man 
træner virksomhedssamspillet. Det handler ikke kun om at forstå virksomhedens 
incitamenter – det handler også om, at jobrådgiveren finder sin egen drivkraft i 
den del af arbejdet.

Lise V. Bayer 
Centerchef, Jobcenter København - Arbejdsmarkedscentret

”Jobcenter København har brugt ballisager i et under-
visningsforløb for vores konsulenter, hvor formålet var et 
kompetenceløft ift. viden om arbejdsmarkedet. Formålet var 
en endnu mere professionel vejledning til borgerne – bla. 
omkring nye veje på arbejdsmarkedet, brancheskift mm. 
Vi oplevede en god og konstruktiv dialog med Ballisager i 
forhold til indholdet og udbyttet af kurset og ligeledes ift. 
justeringer undervejs. Undervisningen var en god blanding af 
praksisnære oplæg fra Ballisager og eksterne folk samt  
gruppearbejde – hele tiden med fokus på at udarbejde  
anvendelige redskaber for konsulenterne.”
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17%
af virksomhederne involverede jobcenteret ved  
seneste ansættelse.

Kilde: Rekrutteringsanalysen 2019

Vidste du at...

Konsulenthuset ballisager blev i 2008 etableret ud fra den 
”kongstanke”, at enhver, der arbejder med karriererådgivning, 
bør have løbende dialog med virksomheder – for hvordan kan 
man ellers være en god karriererådgiver? Vi har i mere end 10 år 
praktiseret et samspil med virksomheder, som virksomhederne 
har brudt sig om, og som har virket. Denne metode vi gerne vil 
dele med andre jobrådgivere.



Fokus:  
Udvalgte målgrupper 
Af og til står jobcentret med udfordringer indenfor bestemte 
målgrupper. Det kan eksempelvis være unge uden uddannelse, 
engelsktalende eller seniorer. Konsulenthuset ballisager har 
gode erfaringer med at afdække en gruppes sammensætning, 
udfordringer og motivationsmønstre.  
 
Det har vi blandt andet gjort indenfor seniorgruppen, hvor feedbacken fra de 
deltagende jobrådgivere bla var:

Anne Verner Hansen  
Jobindsatsmedarbejder, Beskæftigelse,  
Økonomi & Personale, Viborg Kommune

”Et rigtig godt kursus som er let at omsætte til praksis, 
for mig er det godt at have noget viden på forhånd som 
kan suppleres og udvikles.”

Helle Palstrøm  
Konsulent, Center for beskæftigelse,  
Job og Uddannelse, Vallensbæk Kommune

”Super spændende og informativt. Dejligt at mødes 
med “kolleger” fra andre kommuner, det giver god 
inspiration. Tak for et rigtig godt kursus.”

Akademi for jobrådgivere – Konsulenthuset ballisager 
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Fokus:  
Udvalgte målgrupper Jeg vil gerne anbefale ballisager til andre i 

forbindelse med denne type jobrådgiver-kursus.

Senior seminar:

Kurset har gjort mig dygtigere til at rådgive seniorer.

15

Meget enig 93,8% 

Meget enig 56,3% 

Delvis enig 43,7% 

Uenig 0% 

Hverken enig eller uenig 6,3% 



Jobcenter Hillerød stod med den udfordring, at kommunens 
dagpengemodtagere var længere tid om at skaffe sig job end  
i sammenlignelige kommuner. 

Prisen for den forsinkede afgang til job var kostbar for kommunens økonomi.  
Sammen med Konsulenthuset ballisager etablerede kommunen et projekt, hvor 
supervision på mødet mellem borger og kommunens rågivere blev omdrejnings-
punktet for forbedringsidentifikation, videndeling og best practice. Indledningsvis 
afholdte Konsulenthuset ballisager et kickoff møde, hvor supervisionen og  
præmisserne for vores mødedeltagelse blev aftalt med jobcentermedarbejderne. 

Herefter indledtes supervisionen med alle konsulenter. 
Enhver supervision afsluttedes med drøftelser omkring mødets forløb og  
eventuelle andre handlemuligheder. Vi var også ude og interviewe borgerne 
omkring deres oplevelse af mødet. Afslutningsvis afholdte ballisager en fælles 
workshop for jobcentermedarbejderne. Her kunne vi udpege og beskrive best 
practice på en række områder fra samtalerne.

Supervision af mødet 
med borgeren

Akademi for jobrådgivere – Konsulenthuset ballisager 
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Rapport
Som afslutning på projektet modtog Jobcenter Hillerød en  
rapport, der bl.a. opsumerede:

• Mødevarighed

• Mødefrekvens

• Mødeindhold

• Rammesætning

• Relation og anbefalinger

• Konkretisering i møderne

Bestilling af supervision:  
Kontakt Tomas Ballisager på  
mail tb@ballisager.com eller  
på tlf. 3063 1957.

Stine Hollendsted, 
Arbejdsmarkedschef, Hillerød Kommune

“Vi involverede Konsulenthuset ballisager på et tidspunkt, hvor vores  
jobeffekter sakkede bagud. Vi lagde en plan med ballisager, som gav  
supervison på de møder, vi har med borgerne. Det var en vanskelig  
opgave, men det lykkedes både at give vores medarbejdere god inspiration 
og ledelsen nye vinkler.”
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Lederrådgivning i  
beskæftigelsesindsatsen
 Beskæftigelsesområdet er en svær størrelse at lede. 

Af flere årsager: For det første skal man navigere i et politisk betinget miljø. 
For det andet er medarbejdergruppen ingenlunde homogen – på den ene side 
socialrådgivere med en faglighed forankret i netop den uddannelse. På den 
anden side autodidakte medarbejdere, som kommer med mange forskellige 
baggrunde og tilgange. 

Endelig er ”beskæftigelsesrammen” kompliceret. Lovstoffet er enormt og 
i konstant bevægelse. Ledelse af beskæftigelsesområdet fordrer stærk og 
reflekteret ledelse. 

Akademi for jobrådgivere – Konsulenthuset ballisager 

Kirsten Launvig 
Sektionsleder, Job,  
Social og Sundhed, Hillerød

”For mig fungerede det godt med en ekstern sparringspartner  
fra ballisager. Det var en stor fordel, at sparringspartneren selv havde  
erfaring som leder fra beskæftigelsesområdet. Det gav os en fælles 
forståelse og referenceramme. Ledersparringen var et rum, hvor jeg  
kunne drøfte de dilemmaer, som man uundgåeligt havner i som leder. 
Jeg gik fra ledersparringsforløbet med et øget fokus på min ledelses- 
opgave i forhold til den konkrete medarbejdergruppe, men også i forhold 
til ledelse generelt af mit område”.
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Morten Ballisager
Direktør

Jette V. Pedersen
Direktør  
Karriererådgivning

Tomas Ballisager
Adm. direktør
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I Konsulenthuset ballisagers akademi yder vi sparring på ”God job-ledelse”.  
Og vi anerkender, at der ikke findes én opskrift – men behovet for at få neutral 
og professionel sparring er til stede.
 
Siden 2008 har vi arbejdet med kvalitetsfokuseret og effektiv beskæftigelses-
ledelse. Vi er aldrig gået på kompromis med de krav, vi stiller til os selv. 

Hvis du kender nogle beskæftigelsesledere, som har brug for en neutral, 
professionel og erfaren ledersparring, så tag fat på os. 

Du er velkommen til at kontakte Tomas Ballisager på mail  
tb@ballisager.com eller på tlf. 3063 1957.



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 afsæt i konkret viden. 

Konsulenthuset ballisager a/s  
info@ballisager.com • 70 29 40 50 • www.ballisager.com




