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Online  
karriererådgivning
Velkommen til vores jobsøgnings forløb, hvor du via moduler og en coach træner effektive jobsøgnings- 
værktøjer og får en klar jobsøgningsstrategi. Forløbet er obligatorisk, og er aftalt mellem dig og  
Jobcentret som en central del af din handleplan.
 
Som del af forløbet skal du træne dine kompetencer på arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal i et
ordinært arbejde, jobrotation, løntilskud eller en virksomhedspraktik senest efter 26 ugers ledighed.
 
Vi har egne virksomhedsåbninger i Ballisager, og så samarbejder vi med Gentofte Kommune om de  
interne tilbud, der løbende udbydes af Jobcentret som led i kommunens Job i Fokus strategi.

Sådan foregår det: 
Forløbet foregår med fysiske møder på vores kontor på Østerbro. Det er en vekselvirkning mellem  
forberedelse på en online platform og en-til-en samtaler med din konsulent. Platformen er bygget  
op af moduler der behandler relevante jobsøgningsdiscipliner. Du vil kunne hente viden om alt fra CV, 
uopfordret jobsøgning og arbejdet med netværk m.m. Forløbet skal munde ud i, at du har foden indenfor 
på en virksomhed, enten i et ordinært job eller en virksomhedspraktik. Derfor skal vi mellem forløbets  
2. og 3. samtale fokusere på kontakt til en lang række virksomheder.
 
Når datoen for din start nærmer sig vil du modtager en invitation fra Ballisager til første samtale og et
link til online-platformen. Her vil vi bede dig gennemføre udvalgte moduler inden det første møde.

Dit forventede udbytte: 
Du får foden indenfor i en virksomhed, med mulighed for at prøve dig selv af, f.eks. i en ny branche
i vækst, men også mulighed for at vise dig frem for potentielle arbejdsgivere. Du bliver bedre til
jobsøgning – det lover vi. Det kan være, du bliver mere afklaret, får øget indsigt i egne kompetencer og
muligheder, bedre CV-teknik m.m. Og måske finder du ud af, hvordan du præsenterer dig selv bedre for
arbejdsgiverne. Vi tager desuden et kig på de jobmuligheder, der er lige nu.

Vi glæder os til at give dig sparring.
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E-bog – Moderne jobsøgning
Udlevering af vores E-håndbog  
Moderne jobsøgning.

JobSteps – online platform
Online platformen kan tilgåes,  
når det passer den enkelte kandidat.

Under hele forløber er der adgang til:
Adgang til vores kandidatområde
Adgang til templates og masser af fak-
tabaseret viden på jobsøgningsområdet.

Fri adgang til telefon- og mailsparring


