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Projekt  
Jobspot



Vi ser en gruppe af jobsøgere med mange års erfaring fra arbejdsmarkedet, der 
af forskellige årsager ikke lander det næste job så hurtigt som andre grupper. 

Vi har derfor tilrettelagt et særligt forløb, der fokuserer på lige præcis de 
udfordringer den gruppe står med. 

Her vil vi sammen definere gode og realistiske jobmål, som godt kan indebære et 
brancheskifte eller et behov for at se egne kompetencer i nye sammenhænge.

Vi vil også se hvilke muligheder, der er for at effektivisere processerne og komme 
i dialog med endnu flere interessante virksomheder.

Vi ser også om der er discipliner inden for jobsøgningen, der skal skærpes og her 
stiller vi vores JobSpot platform til rådighed.

Jobspot er en online platform, hvor du har 
mulighed for at arbejde med din jobsøgning 
når og hvor det passer dig. Indholdet baseres 
på fakta og vores viden om virksomhedernes 
rekrutteringer, som vi indhenter i vores årlige 
rekrutteringsanalyse. 

På platformen kan du hente viden om det 
moderne CV, LinkedIn, arbejdet med  
netværk, jobsamtalen og meget mere.  
Der er også en CV-builder og et 
persontypeværktøj, du kan bruge som 
forberedelse til samtaler.

Jobspot 

Uge 1:

Fakta fra Rekrutteringsanalysen
19% af virksomheder sorterer på alder – 81% gør ikke.

63% af virksomhederne anerkender at de nyder godt af seniorernes erfaringer.

60% anerkender for at de har prøvet meget og tager mange ting roligt.

62% anbefaler at seniorer fokuserer mere på motivationen for jobbet.



Du vil blive tilbudt 4 samtaler over 6 uger og samtidigt få adgang til viden om 
jobsøgning på JobSpot.

Du vil blive mødt af erfarne karriererådgivere, der både vil sparre med dig, men 
også udfordre dig.

Efter dine 6 uger vil jobcenteret støtte dig i din videre jobsøgning.

Praktik og løntilskud 
Der er to muligheder for at komme ud og prøve sig selv af i nye brancher og roller.

Praktik er muligheden for at vise sine kompetencer for en virksomhed, der  
måske umiddelbart ville gå efter en anden profil, i 4 uger – det handler om 
gensidig afklaring.

Løntilskud er muligheden for at tage midler med ud i en virksomhed, som skal gå 
til din opkvalificering, så du bagefter står endnu bedre rustet til at lande jobbet.

Praktik og løntilskud inddrages som et vigtigt redskab i jobsøgningen.

Forløbet 

Hørsholm

Gentofte

Allerød

Rudersdal

Forløbet afvikles på adressen.

Adresse:   Samsøgade 13, 1. sal  
 2100 København Ø

Telefon: 70 29 40 50
Email: info@ballisager.com

Praktisk Vi samarbejder med:

Samtale SamtaleSamtale Samtale

6 uger



Læs mere på www.ballisager.com

Konsulenthuset ballisager a/s • Samsøgade 13, 1, • 2100 København Ø 

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

Om firmaet bag forløbet
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. 
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