
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.
 
Forløbet strækker sig over højest 13 uger. Du tilbydes 8 individuelle møder hvor 
vi lægger ud med lidt længere møder (á ca. 1 times varighed). Her fokuserer vi 
på jobsøgnings-strategien og på at få materialet (CV og Ansøgning) på plads.  

Derefter går vi ind i en fase hvor vi arbejder med et højt aktivitetsniveau og 
kortere opfølgningsmøder. Der er to ugentlige workshops á 3 timers varighed.  
Her arbejder vi aktivt med at komme i dialog med mange interessante 
virksomheder.  

Vi ser det som et sparringsforløb, hvor vi er din ”træningspartner”, mens du  
er den, der afprøver og ”sætter nye skibe i søen”. 

PERSONLIG JOBFORMIDLER

FORLØB

Samtaler, online hjælp og 2 ugentlige workshops  Opfølgnings periode

13 uger 5 uger



Du tilknyttes din egen konsulent. Du må forvente, at der aftales nye 
opgaver på hvert møde. På møderne evaluerer du og din konsulent bl.a. din 
jobsøgningsproces siden sidst. 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.
 
Du får adgang til vores login område, hvor der er artikler, videoer, skabeloner, 
konkrete værktøjer, og hvor vi annoncerer jobåbninger fra hele landet (alle vores 
12 afdelinger)
Du får mulighed for at søge virksomheder ud med adgang til Biznode databasen.
Du har løbende adgang til sparring mellem samtalerne via mail og telefon.
 
Hvis der etableres en virksomhedspraktik i forløbet følger vi op for at optimere 
mulighederne for at det bliver til en ordinær ansættelse, eller give input til 
hvordan den nye erfaring kan bruges aktivt i den videre jobsøgning.
 
Vi arbejder vidensbaseret og udgiver hvert år en rekrutteringsanalyse. 
Det betyder at vores råd til dig sker på baggrund af konkret fakta og ikke 
formodninger – det giver de bedste muligheder for succes.

FORLØBET

Brøndby

”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

Opfølgnings periode Du har mulighed for at deltage, hvis din jobcenterkonsulent giver dig denne mulighed. 
Forløbet afvikles online.

PRAKTISK

Vi samarbejder med:



OM FIRMAET  
BAG FORLØBET

Læs mere på www.ballisager.com

Konsulenthuset ballisager a/s • Samsøgade 13 (1. sal) • 2100 København Ø

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. 


