
Et forløb der matcher erfarne kandidater  
med de små og mellemstore virksomheder

Vækst via viden+



Der er særlige udfordringer, når man søger job med en længere karriere bag sig. 
Virksomhederne har nogen bekymringer i forhold til de erfarne. Vores rekrut-
teringsanalyse viser, at det er de små private virksomheder, der er mest 
forbeholdne, men det er også her, at mange af de nye job skabes. 

De erfarnes erfaring med jobsøgning kan ligge langt tilbage, og er derfor ikke 
nødvendigvis opdateret. Gruppen bliver ramt hårdere af en opsigelse og kan 
risikere at resignere. 

Men der er også gode nyheder; 
• Flere virksomheder oplever målgruppen mere dedikerede. 
• Virksomhederne er glade for deres erfaring og evne til at bevare roen. 
•  Det er kun 40% af virksomheder, der er forbeholdne, så hvis man øger sit 

aktivitetsniveau, kompenserer man for disse. 

Og sidst men ikke mindst – der findes gode metoder, til at komme omkring 
forbeholdene, og finde sit næste job. Det er disse metoder vi gennemgår i 
programmet. 

VÆKST VIA VIDEN OG ERFARING

• Kickoff og målsætninger
•  Myter kontra fakta om seniorer  

på arbejdsmarkedet
• Moderne jobsøgning
•  Målrettet CV og Kompetence afklaring
• Motivation slår faglighed

•  Konkrete værktøjer til strategisk  
anvendelse af netværk

•  Konkrete værktøjer til strategisk  
anvendelse af LinkedIn

•  Drøftelse af deltidsbeskæftigelse  
og timer via vikarbureauerne

•  Konkret viden om det nordjyske  
arbejdsmarked

•  Fokus på brancheskifte f.eks. fra  
det offentlige arbejdsmarked til det 
private arbejdsmarked

•  Udarbejdelse af ABC plan med jobmål, 
som er realistiske samt en omsættelige 
strategi

• Det usynlige jobmarked
•  SMV’ernes DNA, kultur,  

virksomhedsformer mv.
• Kontakt til virksomhederne
• Netværksudvidelse
• Elevatortale / salg
• Jobsamtalen

•  Planlægning af strategi og sparring. • Virksomhedsoplæg

Modul 1 (2 dage)

Modul 2 (2 dage)

Modul 3 (1 dag)



”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

Kurset er en del af det store nordjyske vækstprojekt Vækst via Viden. Projektet 
er et samarbejde mellem det nordjyske erhvervsliv, uddannelsessystemet, 
lokale akademiske a-kasser og beskæftigelsessystemet. Projektet har til formål 
at skabe udvikling og vækst i Nordjylland via højtuddannet arbejdskraft. 
Nordjyske SMV’ere efterspørger højtuddannede og akademikere skaber vækst i 
små og mellemstore virksomheder. 

Sådan arbejder vi hos ballisager
Vi forsøger hele tiden at være meget konkrete i vores rådgivning. 
Vi vil helst bruge tiden på handling i stedet for overflødig snak. Derfor sørger vi 
for hele tiden at være i tæt dialog med virksomhederne. Og vigtigst af alt, ved 
vi, hvad vi taler om: 
Hvert år laver vi en stor undersøgelse, hvor virksomhederne fortæller os, hvad 
de anser for at være de bedste CV’er og ansøgninger. 

Lokalt netværk i Aalborg
Vi har hjulpet ledige i job i Aalborg siden 2009. Det har givet os mulighed for 
at opbygge et stort lokalt netværk af virksomheder. 
Siden vi startede i Aalborg, er vi blevet målt til at være blandt de bedste til at 
få ledige i job i en relevant virksomhed. 

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

Mødetid:  Op til din opstart får du tilsendt en SMS fra Konsulenthuset ballisager, 
som specificerer dine mødedage og tidspunkter. Der er omtrent 5 
undervisningsdage fordelt over 2 uger.

Adresse:    Sankt Jørgens Gade 3
   9000 Aalborg
Telefon: 70 29 40 50
Email: info@ballisager.com

PRAKTISK

Aalborg

Følgende organisationer står bag projektet:



 

 

OM FIRMAET  
BAG FORLØBET

Læs mere på www.ballisager.com

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

Konsulenthuset ballisager blev etableret af cand. scient. pol. Morten Ballisager 
i 2008. Morten oplevede selv, hvor svært det kan være at sætte retning på  
sin jobsøgning.

I dag har Konsulenthuset ballisager specialiseret sig i karriererådgivning,  
og vi forsøger at gøre rådgivningen vidensbaseret, konkret og brugbar.

For at gøre rådgivningen konkret og anvendelig har vi etableret et stærkt 
netværk med 2000 virksomheder, som er med til at gøre vor rådgivning 
faktabaseret og opdateret.

Konsulenthuset ballisager a/s • Sankt Jørgens Gade 3 • 9000 Aalborg


