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Vil du med? 
Forløbet er et 8 ugers intensivt og individuelt sparringsforløb, hvor du får mulighed for at kvalificere din 
jobsøgning, og hvor vi har et særligt fokus på at tage kontakt til virksomheder i jagten efter det næste job.

Du møder 1 gang om ugen din konsulent, og der vil være en blanding af fysiske- og online møder. Vi stiller 
redskaber til rådighed for dig på en online platform, så du selv kan forberede dig og arbejde med din 
jobsøgning. Platformen er bygget op af moduler, der behandler relevante jobsøgningsdiscipliner, og du vil 
her kunne hente viden om alt fra CV, uopfordret jobsøgning og arbejdet med netværk m.m.

I samtalerne med din konsulent vil vi følge op på jobsøgningsaktiviteterne. Du får sparring, og vi vil aftale 
nye aktiviteter mellem møderne. Målet er at forløbet ender med et job – alternativt en virksomhedspraktik 
og/eller en løntilskudsstilling og derfor vil vi sammen fokusere på kontakt til en lang række virksomheder 
og vi forventer et højt aktivitetsniveau imellem vores møder.

Udbytte:
Det handler om at stille dig med de bedste forudsætninger for at gå i job hurtigst muligt. I løbet af din 
tid hos os vil du få sat turbo på din jobsøgning, og vi arbejder med din individuelle situation og dine 
muligheder. Du vil få viden om det aktuelle arbejdsmarked, og hver uge vil vi præsentere jobmuligheder 
for dig. Derudover vil du blive skarp på, hvad du kan tilbyde virksomhederne, og hvordan du kan formidle 
det til dem, så de vælger dig som deres kommende medarbejder.

8 ugerIndividuelt møde 1:1
hver uge

Under hele forløbet har 
du adgang til: 

Webinar /
online aktivitet

Jobsteps

Landsdækkende webinarer  
hver måned

Mulighed for telefon-  
og mailsparring

Mulighed for telefon og mailsparring
Jobsteps
Landsdækkende webinarer hver måned


