
Outplacement
– et forløb for dig, der skal  
finde dit nye job



Outplacement
Du står overfor et jobskifte og skal i gang med din jobsøgning. 
Måske dukker nogle af de her spørgsmål op:

• Hvad vil jeg nu?
• Hvor kan mine kompetencer mon bruges?
• Skal jeg blive inden for samme branche,  

eller skal jeg skifte retning?
• Hvordan griber jeg jobansøgningen an?
• Hvordan får jeg lavet et godt og effektivt CV?

Hos os har du mulighed for at få en professionel, effektiv  
og aktiv hjælp til din jobsøgning og komme godt videre  
i dit arbejdsliv.

Du får tilbudt en række individuelle møder med en konsulent, 
som bliver din faste makker og sparringspartner.

Vidste du...

... at mere end halvdelen af alle jobs i den private 
sektor ikke bliver annonceret? Hvordan bliver du 

synlig for de usynlige jobs?



Indhold i et outplacement-forløb
På første møde snakker vi om, hvordan du kan få  
mest muligt ud af forløbet. Vi får afklaret, hvilken  
sparring du har brug for, og hvordan vi bedst kan  
hjælpe dig. Her vil vi typisk komme omkring,  
hvad du bliver motiveret af, hvordan dit drømmejob  
ser ud, og vi begynder så småt at arbejde med dine 
værktøjer til din jobsøgning.

Når vi har fået et godt overblik over dine jobønsker  
og dine kompetencer, bevæger vi os videre og arbejder 
med, hvordan vi kan gøre dig til den skarpeste jobsøger. 

Vi aktiverer dit og vores netværk, vi formulerer sammen 
din jobsøgningsstrategi, vi præsenterer dig for konkrete 
værktøjer til at kontakte virksomheder, og vi giver dig en 
masse gode fif og konkrete ideer.



Konkret i et outplacement-forløb  
får du:

Individuelle møder med en professionel konsulent.

Adgang til sparring mellem møderne på mail og telefon.

Vores 5-stjernede håndbog `Moderne jobsøgning`

Adgang til vores online-område på ballisager.com,  
hvor du finder en masse konkret hjælp til din jobsøgning  
og vores virksomhedsdatabase.

Tilbud om at gennemføre adfærds- og motivationstesten  
EASI som en del af afklaringsprocessen.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig, og vi vil  
kontakte dig hurtigst muligt.

Kontakt
Kontakt os på telefon 70294050, hvis du har spørgsmål,  
eller tjek vores hjemmeside www.ballisager.com



Fakta:

96% er tilfredse eller meget tilfredse  
med forløbet

Minimum 80% finder deres næste job  
under deres forløb hos os 

96%

80%



Konsulenthuset ballisager er et specialiseret landsdækkende konsulenthus, 
der arbejder med outplacement, karriererådgivning og rekruttering. 

Vores kunder tæller bl.a. blandt andet Arla – Danish Crown – BDO  
– Nationalbanken – Telia – Salling Group – Erhvervsministeriet – Hummel 
– Københavns Universitet – Nordjyske Medier. Vores rådgivning er 
konkret, meget handlingsorienteret og brugbar. Vi laver hvert år en stor 
rekrutteringsanalyse, hvor vi spørger ca. 2.000 virksomheder om deres 
erfaringer, når de skal rekruttere nye medarbejdere. 

Virksomhederne bidrager til, at vi hele tiden har fingeren på pulsen  
og altid kan give vores kandidater den bedste, mest aktuelle og  
opdaterede rådgivning. 

Læs mere på www.ballisager.com og følg os på LinkedIn.

Om firmaet bag forløbet

Her har vi afdelinger:
Aars, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Grenå, København, Horsens, 
Odense, Randers, Sorø, Skive, Slagelse, Thisted, Tønder, Vejle


