
For den erfarne jobsøger

Jobjagten



Når man søger job med længere erhvervserfaring i bagagen, er der styrker man kan 
spille på, men der er også bekymringer hos nogen virksomheder ved at ansætte 
erfaring. Vi har undersøgt fænomenet og vil i forløbet klæde dig på, til at komme 
uden om barriererne og spille på styrkerne.

Forløbet
Når du er tilmeldt modtager du en invitation fra os med angivelse af mødetid  
og sted.

Du får fra starten adgang til vores Login område med viden om jobsøgning, 
skabeloner og videoer.

Første gang vi mødes er til en workshop med ligesindede hvor vi præsenterer fakta 
om jobsøgning, og underviser i metoder og teknikker. Vi kommer ind på CV’et, både 
det klassiske og det vi har liggende på LinkedIn.

I resten af forløbet afholder vi 6 individuelle samtaler med dig. Det gør vi for at 
kunne give dig individuel sparring og målrette rådgivningen til din situation.
I de første par uger skal vi have lagt en plan sammen. Vi skal definere et realistisk 
jobmål sammen og aftale en effektiv strategi.

I ugerne derefter skal der handles og skabes nye muligheder og kontakter.

JOBJAGTEN

Eks. på forløb

 Planlægningsfasen - 2 uger Handlingsfasen - 6-8 uger

Workshop Samtale Samtale Samtale Samtale Samtale Samtale



Opfølgning
Skulle du ikke være i job når forløbet slutter, så slipper vi dig ikke. I en 
opfølgningsperiode på 3 mdr. vil du stadigt have kontakt med din konsulent,  
og du vil kunne tilmelde dig et flow af nyhedsbreve, der skal inspirere dig, og 
hjælpe dig med at fastholde de gode vaner og det høje aktivitetsniveau.
 
Forventninger
Som deltager på et sparringsforløb hos Konsulenthuset ballisager kan du  
forvente, at vi er velforberedte til hvert møde. Det forventer vi også, at du er.

Du må forvente, at der aftales opgaver fra gang til gang. Vær forberedt  
påat levere en solid indsats. Resultaterne kommer, når både du og vi gør  
os umage.

”Sparring hos ballisager ændrede min jobsøgning. Jeg fik redskaber – og et 
skub – til en mere direkte stil overfor virksomhederne, og det virkede.

Thomas Sæderup, Vejingeniør hos Favrskov Kommune

Randers

Fakta:
Fra vores rekrutteringsanalyse ved vi at ca. 40% af 
virksomheder har forbehold ved at ansætte meget erfarne 
medarbejdere, men de sætter samtidigt pris på evnen til at 
bevare roen og deres dedikation til firmaet.

40%

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

Adresse:    Lille Voldgade 9, 2. sal (elevator) 
8900 Randers

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 • Lille Voldgade 9, 2. sal (elevator) • 8900 Randers

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

Konsulenthuset ballisager er et specialiseret landsdækkende konsulenthus 
inden for beskæftigelsesrådgivning. 

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. 


