
Få de bedste redskaber til  
en effektiv jobsøgning 

Effektiv  
jobsøgning



Formålet med forløbet er at klæde dig på, så du mestrer alle jobsøgnings-
disciplinerne med skarpt materiale, en effektiv strategi og har styr på uopfordret 
kontakt, jobsamtalen og netværket. 
Du får tilknyttet din egen konsulent, der skal hjælpe dig der, hvor du har  
brug for det.  

Forløbet 
Forløbet strækker sig over 8 uger med 6 individuelle møder - lidt længere 
planlægningssamtaler i starten og kortere opfølgningssamtaler, når vi er kommet 
godt i gang. Der er workshops som en del af forløbet - 6 temaworkshops og 6 
workshops, hvor vi omsætter ny viden til handlinger og kontakter virksomheder.

Nogle af de emner vi behandler i workshoppen er: 
• Kompetenceafklaring 
• CV (herunder Jobnet) 
• Ansøgningen (herunder opkald på stillingsopslag) 
• Uopfordret jobsøgning 
 

Effektiv jobsøgning 

Forløb

8 uger

Samtale Workshop

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 forløbet er der adgang til:

Adgang til vores kandidatområde 
Her er adgang til templates og  
masser af faktabaseret viden  
på jobsøgningsområdet.

Fri adgang til telefon-  
og mailsparring
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• Netværk 
• LinkedIn 
• Jobsamtalen 
• Brancheskifte



Hver gang du møder os, skal vi, i samarbejde, rykke nærmere dit næste job. Hos 
Konsulenthuset ballisager arbejder vi virksomhedsrettet, handlingsorienteret og 
vidensbaseret. Hos ballisager har alle konsulenter kontakt med virksomheder, 
og det betyder, at den konsulent, som du møder, har direkte kendskab til 
virksomhedernes behov. 

Vi arbejder vidensbaseret 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 effekter. 

Det skal hjælpe dig
Du får også mulighed for at styrke din jobsøgning, når du sidder hjemme. Du får; 

• Adgang til vores online platform hvor du kan få ny viden og lære om 
jobsøgningen. 

• Adgang til vores kandidat login på vores hjemmeside, med templates, 
analyser og viden. 

• Adgang til telefonsparring og mailsparring mellem møderne. 

• Adgang til virksomhedsdatabasen Biznode. 

Det kan du forvente 

Slagelse

Forløbet afvikles på adressen.

Adresse:    Nordre Ringgade 70A, st. 
   4200 Slagelse 
Telefon: 70 29 40 50
Email: info@ballisager.com

Praktisk

Vi samarbejder med:

55% Hyppigste fejl i ansøgningen:
Utilstrækkelig beskrivelse af det  

faglige match mellem ansøger og job

Kilde: Rekrutteringsanalysen



Om firmaet bag forløbet

Læs mere på www.ballisager.com

Konsulenthuset ballisager a/s • Nordre Ringgade 70A, st. • 4200 Slagelse 

info@ballisager.com • Tel. 70 29 40 50

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. 


