
Sorø

Forløbet er et målrettet forløb på 6 uger, hvor vi udelukkende arbejder på at fremskaffe dit næste job. 
Målet er, at forløbet ender med job, virksomhedspraktik eller løntilskud. Vi forventer, at du til første møde 
medbringer en liste over minimum 10 virksomheder, som kunne være relevante at kontakte med henblik  
på at fremskaffe en jobåbning til dig.

Forløbet består af 6 individuelle møder af ca. 45. minutters varighed. 

Herudover deltager du hver uge i jobværksted, hvor du arbejder med din jobsøgning og kontakter  
relevante virksomheder.

Jobværksted
Du deltager i Jobværkstedet 1 gang hver uge. Her arbejder vi med at kontakte relevante virksomheder.  
Vi bruger tid på, at alle bliver parate til at ringe/tage kontakt, idet vi arbejder med telemanus,  
præsentationsteknik og elevatortalen.

Herudover arbejder vi med at finde de helt rigtige virksomheder, hvor chancen for job er størst.

Varigheden på Jobværkstedet er 2-3 timer.

Konsulenthuset ballisager er et specialiseret landsdækkende konsulenthus inden for beskæftigelsesrådgivning, 
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 

Du har mulighed for at deltage, hvis din jobcenterkonsulent  
giver dig denne mulighed. Forløbet afvikles på adressen:

Kontakt: info@ballisager.com – Tlf. 7029 4050 
Adressen: Energivej 3, 4180 Sorø

Vi samarbejder med:

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

”Forløbet hos Konsulenthuset ballisager blev en rigtig 
god oplevelse. Først og fremmest fik jeg brugbar 
sparring fra kompetente konsulenter, der har god 
kontakt til virksomhederne. Og så var det et stort 
plus, at der er en god og uhøjtidelig atmosfære med 
dialog i øjenhøjde”.

Mads Melgaard Kristensen

JobNU
- når målet er job
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