
En individuel støtte til  
din jobjagt

Personlig  
jobformidler



Hos Konsulenthuset ballisager tilbyder vi at fungere som din personlige 
jobformidler. At være din personlige jobformidler betyder, at vi hjælper dig med 
at finde frem til dit næste job. Målet med forløbet er, at du finder dit næste job 
eller knyttes til en virksomhed i praktik eller løntilskud.

Du tilbydes 4 individuelle møder og forløbet strækker sig over 6 uger. 
Vi indleder forløbet med et opstartsmøde, hvor vi introducerer rammer, indsats 
og mål for herved at sikre en god forventningsafstemning.

Herudover arbejder vi med emnet ”effektiv jobsøgning”.

I forløbet deltager du også i workshops, hvor vi arbejder på at skabe handling i 
jobsøgningen. De individuelle møder er omdrejningspunktet i forløbet, og hver 
samtale varer ca. 1 time. Vi bruger det første møde til at få et overblik over din 
jobsøgningsproces og dine kompetencer.  

Herefter er vi klar til – sammen med dig – at fastlægge den strategi og de mål, 
der skal bringe dig tættere på dit job. 

Når strategi og mål er fastlagt, kan vi gå i gang med et sparringsforløb, hvor  
vi er din ”træningspartner”, mens du er den, der afprøver og ”sætter nye skibe  
i søen”. 

PERSONLIG JOBFORMIDLER

EKS. PÅ FORLØB

4 individuelle møder med egen konsulent 

2 ugentlige workshops med undervisning, virksomhedsoplæg, 
gruppeøvelser og individuelt arbejde - foregår i vores lokaler  
og/eller som webinarer

Du må forvente, at der aftales nye opgaver på hvert møde. 
  

Mellem hvert møde har du mulighed for sparring på mail og 
telefon med din konsulent.  



Vi stiller jobsøgningsmateriale til rådighed for dig, som du skal arbejde med på 
egen hånd, og på møderne samler vi op på, hvordan det er gået, og om der er 
noget i din jobsøgning, der skal justeres. 

På forløbet sikrer vi, at du har et godt CV og at du skriver gode ansøgninger.  
Vi sikrer også, at du arbejder godt med den ”uopfordrede søgeproces”. 

Herudover får du hjælp til netværk, jobsamtale og andre emner – hvis du  
har brug for det. Endelig drøfter vi dine muligheder for at komme i arbejde  
ved hjælp af praktik eller vikariater. 

Som deltager på et rådgivningsforløb hos ballisager skal du være forberedt på at 
levere en solid indsats. Resultaterne kommer, når både du og vi gør os umage.

Mellem hvert møde har du mulighed for sparring på mail og telefon med  
din konsulent. 

FORLØBET

Odense

”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

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

Adresse:    Blangstedgårdsvej 8, 
5220 Odense SØ

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 • Blangstedgårdsvej 8 • 5220 Odense SØ

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. 


