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for akademikere



Hos Konsulenthuset ballisager tilbyder vi at fungere som din personlige jobrådgiver. 
Det betyder, at vi i samarbejde med dig arbejder på at finde frem til dit næste job. 
Når begge parter arbejder målrettet og intensivt, kommer resultaterne.

Vi arbejder vidensbaseret og udgiver hvert år en rekrutteringsanalyse. Vores råd 
til dig sker på baggrund af konkret fakta og ikke formodninger - det giver dig den 
bedste effekt.

Forløbet
I den periode, hvor du er tilknyttet Konsulenthuset ballisager, vil vi sammen 
tilrettelægge forløbet med hovedvægten på individuelle samtaler og løbende 
sparring på mail og mobil. Møderne foregår efter aftale både personligt og online.

Intensiteten er høj fra starten. Du tilknyttes din egen konsulent, og I vil være i tæt, 
løbende kontakt. I vil mødes ofte (minimum hver 3. uge, typisk hyppigere), og 
møderne vil være handlingsorienterede og virksomhedsrettede.

KARRIERESPARRING

EKS. PÅ FORLØB
Individuelt møde
Vi fastlægger realistiske jobmål ud fra vores kendskab til det lokale  
arbejdsmarked og – sammen med dig – fastlægger vi en god strategi.  
Vi sætter gerne de første virksomhedsrettede initiativer igang.

Evt. en workshop fx om ‘Kompetenceafklaring og motivation’
Motivation er dit ’brændstof’. Hvad motiverer dig i dit arbejdsliv? Hvordan finder 
man motivationen, hvis den er forsvundet? Ligeledes arbejder  
vi med kompetenceafklaring, og hvordan du målretter dine kompetencer.

Individuelt møde
Opfølgning på aftaler og eventuelt korrigere jobmål eller strategi.  
Nye ambitiøse aftaler.

Individuelt møde
Korte, effektive opfølgnings-møder og ny planlægning.

Virksomhedstilknytning
Evt. virksomhedstilknytning i løntilskud eller praktik.

Virksomhedstilknytning / Job



Hver gang du møder os, skal vi i samarbejde rykke nærmere dit næste job.  
Hos Konsulenthuset ballisager arbejder vi virksomhedsrettet og handlingsorienteret. 
Alle konsulenter er i daglig kontakt med virksomheder, hvilket betyder, at den 
konsulent, som du møder, har direkte kendskab til virksomhedernes behov.

Når praktik og løntilskud bruges rigtigt - og det gør vi ved Konsulenthuset ballisager 
– er det med til at forbedre dine muligheder for at gå i job.

I løbet af virksomhedstilknytningen følger vi op, både hos dig og hos virksomheden, 
for at udnytte de muligheder, der ligger i virksomheden optimalt.

Hvis ikke det ordinære job landes på den baggrund, tager vi et opfølgningsmøde, 
hvor vi ser på, hvordan vi kan udnytte de nye kompetencer og nye netværks-
kontakter. Vi aftaler, hvordan du kan bruge de nye erfaringer i dit CV, og så lægger  
vi en ny plan for den videre indsats.

VIRKSOMHEDSTILKNYTNING

”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

Silkeborg

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

Adresse:    Søren Frichs Vej 40A, 1 sal. 
8230 Åbyhøj

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 • Søren Frichs Vej 40A, 1 sal. • 8230 Åbyhøj

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 Nord. 

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. 


