
Hjælp til din jobsøgning

Online  
karriererådgivning



Online karriererådgivning
Hos Konsulenthuset ballisager tilbyder vi at fungere som din personlige  
rådgiver på din vej mod næste job.

Du får 3 samtaler med din konsulent og adgang til vores online univers  
med videoer, artikler, øvelser og inspiration til din jobsøgning.
Sammen sætter vi et godt og realistisk jobmål ud fra vores viden om,  
hvad arbejdsmarkedet efterspørger og din faglighed og motivation.

Vi kommer til at lægge en ambitiøs plan sammen, og vi vil hjælpe med at  
skabe gode og effektive rutiner, der kan bruges efter forløbet er afsluttet.

Møderne foregår i udgangspunktet online.

”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



Vi lægger  ud med to hurtige samtaler, hvor vi aftaler jobmål og planlægger  
en god strategi.

Fra uge 3-5 arbejder du selv med sin jobsøgning med adgang til vores online 
platform. I den 6. uge har vi et opfølgningsmøde, hvor vi evaluerer på strategi  
og jobmål.

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

Vi arbejder videnbaseret 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

Norddjurs

Samtaler, online hjælp  

6 uger

Fakta:
Fra vores rekrutteringsanalyse ved vi, at ca. 40% af 
virksomheder har forbehold ved at ansætte meget erfarne 
medarbejdere, men de sætter samtidigt pris på evnen til at 
bevare roen og deres dedikation til firmaet.

40%

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
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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. 


