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Job NU

Vi glæder os til at byde dig indenfor på vores Job NU-forløb, hvor vi sammen arbejder for at fremskaffe 
dit næste job. Vi arbejder med at afklare dit jobmål, hvor der er gode muligheder for job, og herudover 
sikrer vi, at du har effektive jobsøgningsværktøjer og får en klar jobsøgningsstrategi. I ballisager har vi 
kontakt til virksomheder, men vi arbejder også målrettet med, at du bliver god til at fremfinde og tage 
kontakt til relevante virksomheder. Målet er, at du opnår en virksomhedstilknytning i form af job, ansæt-
telse med løntilskud eller virksomhedspraktik i forlængelse af forløbet – og forhåbentlig lander et job.

Selve forløbet: 
Forløbet varer i op til 13 uger, og der vil være op til 8 individuelle møder med den konsulent, som du 
tilknyttes. Herudover vil der være mulighed for at deltage i workshops sammen med andre jobsøgere, 
hvor fokus er på at åbne døre til virksomhederne.
 
Du får adgang til en række værktøjer, som du kan arbejde med på egen hånd. På Jobspot får du adgang 
til moduler, der behandler forskellige jobsøgningsdiscipliner – CV, den skriftlige ansøgning, uopfordret 
jobsøgning, jobsamtalen oa. På vores Kandidatområde får du adgang til en række værktøjer til brug for 
din jobsøgning, og endelig kan du i Bisnode udsøge virksomheder, som er relevante for dig i din jobjagt.  
I samtalerne aftaler vi hver gang nye aktiviteter, og hver gang evaluerer vi på tidligere aktiviteter.

Dit forventede udbytte: 
Vi vil sammen med dig arbejde for, at du får foden inden for i en virksomhed. Det kan være i en ny 
branche eller i din nuværende branche, hvor du får mulighed for at vise, hvad du kan. Du bliver skarpere 
på jobsøgning, og du bliver mere afklaret på dine kompetencer, og hvor dine kompetencer kan bringes 
i spil på arbejdsmarkedet. Du får ny viden om virksomhedernes rekrutteringspræferencer, og du bliver 
bedre til at præsentere dig overfor en arbejdsgiver.

Vi glæder os til at give dig sparring.

13 uger

Individuelt 
møde

E-bog – Moderne jobsøgning
Udlevering af vores E-håndbog  
Moderne jobsøgning.

Jobspot – online platform
Online platformen kan tilgåes,  
når det passer dig.

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 virksomhedsdatabasen 
Bisnode

Job eller  
virk.praktik

Workshop


