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Vil du med: 
Forløbet på 5 uger er en kombination af samtaler og workshops. Hver uge er der en individuel samtale 
(ca. 1 time) og 3 workshops á 3 timers varighed.

Hele forløbet foregår online via Microsoft Teams.

Dit udbytte:
Det handler om at stille dig med de bedste forudsætninger for at gå i job hurtigst muligt, uanset at 
corona-krisen har ramt det danske arbejdsmarked. Der er stadig virksomheder, der ansætter, og der er 
stadig brancher, der ikke er ramt. Hvordan står du stærkest, når virksomhederne begynder at ansætte 
igen? Kan du udnytte den nuværende situation, hvor flere jobsøgere ikke er aktive?

Programmet
På de individuelle møder tager vi afsæt i din konkrete situation og stiller skarpt på de områder, hvor du 
er udfordret ift. jobsøgningen. Du vil blive tilknyttet en konsulent, der følger dig igennem hele forløbet. 
Vi er fleksible omkring tidspunkter for afholdelse af samtalerne.

De 3 ugentlige workshops er en blanding af undervisning i jobsøgningsdiscipliner, online gruppe-
arbejde og konkrete individuelle opgaver. Undervejs i workshoppen kan du trække på din konsulent  
og få sparring på de udfordringer, du sidder med. Der er chatfunktion og mulighed for at stille  
spørgsmål undervejs.

Blandt de emner, vi behandler i vores workshops, er de klassisk discipliner omkring kompetenceafklar-
ing, ansøgning, netværk, jobsamtalen, effektivitet i jobsøgningen, muligheder på arbejdsmarkedet som 
de ser ud nu og brug af LinkedIn, men også dage med fuld fokus på den uopfordrede kontakt til  
virksomheder.

Webinarerne ligger typisk mandage, onsdage og fredage kl. 9-12.

Du vil løbende have adgang til sparring med din konsulent, vores login-område med templates, artikler 
og tips til din jobsøgning og virksomhedsdatabaser.

5 ugerIndividuelt 
online-møde

Webinar
workshop

E-bog – Moderne jobsøgning
Udlevering af vores E-håndbog  
Moderne jobsøgning.

Adgang til vores kandidatområde
Adgang til templates og mass-
er af faktabaseret viden på 
jobsøgningsområdet.

Fri adgang til telefon- 
og mailsparring


