
Frederiksberg

Jobsøgningsværkstedet er et forløb som Konsulenthuset ballisager afholder for Jobcenter  
Frederiksberg, hvor du deltager 2 dage om ugen i 4 uger.
 
Første dag er en introdag, hvor vi bl.a. gennemgår jobsøgning anno 2020, samt du får udleveret planen for 
dine 4 uger, som vil være en blanding mellem virksomhedskontakt og en formidlingsklub, hvor fokus er at 
kontakte virksomheder sammen med vores virksomhedskonsulenter.
 
Kravet er, at forløbet ender med job, virksomhedspraktik eller løntilskud.
 
Timerne er fordelt på: Tirsdage – torsdage kl. 8.30 – 15.00 
           Mandage, onsdage og fredage er hjemmearbejdsdage
 

Konsulenthuset ballisager er et specialiseret landsdækkende konsulenthus inden for beskæftigelsesrådg-
ivning, hvor vi forsøger at gøre rådgivning konkret og brugbar. Derfor har vi etableret en tæt dialog med knap 
2000 virksomheder, der bidrager til, at vi har ”fingeren på pulsen”.  
På et forløb hos Konsulenthuset ballisager bliver du støttet og guidet af rutinerede konsulenter.
 
Læs mere på www.ballisager.com 

Kontakt: info@ballisager.com – Tlf. 7029 4050 
Adressen: Samsøgade 13, 1.sal, 2100 København Ø

Vi samarbejder med:

7029 4050 • info@ballisager.com • www.ballisager.com

”Som jobsøger havde jeg brug for engageret 
rådgivning og ligeværdig dialog. Det oplevede jeg 
ubetinget hos Konsulenthuset ballisager.  
Og så var det betryggende, at ballisager rådgiver med 
afsæt i et godt virksomhedsnetværk.  
Det resulterede i job for mig”.

Mia Sloma-Jessen, Vidensmedarbejder

Jobjagt
4 uger med brugbare værktøjer, konkrete øvelser og handling

Forløb:

FORMIDLINGS-
KLUB

INTRO
MØDE

WIRKSOMHEDS- 
KONTAKT

WIRKSOMHEDS- 
KONTAKT

Der er mødepligt hos Ballisager. Du skal melde eventuelt fravær til Ballisager  
på tlf.: 7029 4050 eller på mail info@ballisager.com. Derudover skal du registrere eventuel sygdom på Jobnet.  
Hvis du udebliver uden afbud/ gyldig grund, har Jobcentret pligt til at indberette udeblivelsen til din a-kasse.  
Det kan få konsekvenser for dine dagpenge.
Vær opmærksom på, at ved sygdom/udeblivelse forlænges forløbet med samme antal dage, som du har været fraværende.
Hvis du ikke selv finder virksomhedspraktik eller job med løntilskud, finder Ballisager en virksomhedspraktik til dig.  
Det bliver ikke nødvendigvis inden for den branche, du ønsker.
Tilbud gives efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kap 14, § 91.


