
AS3 Employment er en del af AS3, som er en nordisk 
koncern, der støtter virksomheder og mennesker gennem 
forandringer. Læs mere på www.as3employment.dk

AS3 Employment – kort fortalt

AS3 Employment har specialiseret sig i jobrådgivning af ledige med vidt forskellige 
baggrunde. Målet er at hjælpe mennesker videre i job og karriere. Vi har et 
indgående kendskab til arbejdsmarkedets jobmuligheder, fordi vi er i tæt kontakt 
med erhvervslivet.

Kontakt os 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på  
telefon 82 10 00 50 eller employment@as3.dk.

Samarbejde

Vi gennemfører forløb i samarbejde med landets jobcentre.

Karriere-
rådgivning
2 ugers forløb for forsikrede ledige



Sådan gør du

Kompetenceprofilen tegner et samlet billede 
af, hvem du er, og hvad du kan jobmæssigt. 
 
Det kan være tidskrævende og omfattende at 
udarbejde en kompetenceprofil, men det er 
en effektiv investering i din  
fremadrettede jobsøgningsproces.

Arbejdet vil hjælpe dig med at synliggøre 
dine muligheder, og måske vil du endda 
opleve en styrket selvtillid i takt med, at 
billedet af, hvor meget du egentlig kan, bliver 
tydeligere.

En kompetenceprofil består af tre elementer:

 – resumé

 – faglige kompetencer

 – personlige kompetencer

Individuel karriererådgivning

Velkommen til AS3 Employment.

At være ledig kræver hårdt arbejde, og man 
vil gerne hurtigst muligt videre i arbejde eller 
uddannelse. Men nogle gange skal der lidt 
ekstra inspiration og ny viden til, før det lykkes!

Det er netop, hvad vi kan hjælpe dig med. Vi 
står klar med inspiration, viden og værktøjer, 
der kan motivere og hjælpe dig ud på 
arbejdsmarkedet.

Forløbet tilrettelægges ud fra din situation 
og dine behov. Du får en personlig 
AS3-jobrådgiver, som vil være din faste 
sparringspartner gennem hele forløbet.

Vi glæder os til at se dig og ikke mindst til at 
give vores erfaring og viden videre til dig.

Vi klæder dig på til dit næste job

Du og din AS3-rådgiver arbejder målrettet og 
struktureret på at fremhæve dine kompetencer 
og styrke din profil. Du bliver udfordret til 
at omsætte dine kompetencer til jobmål, 
der passer netop dig, og som er realistiske. 
Målet er at klæde dig på til at være effektivt 
jobsøgende.

For at sikre dig de bedste redskaber og 
viden, deltager du i workshops med temaer 
som:

– Synliggørelse af dine kompetencer 
– Den uopfordrede ansøgning 
– Kvalitetstjek af CV og ansøgninger 
– CV-tjek på jobnet.dk 
– Forberedelse til jobsamtalen 
– Proaktiv adfærd og jobsøgningsstrategier 
– Netværksarbejde – den hurtigste vej til job 
– Synlighed og tilgængelighed – jobdatabaser 
– Sociale medier med fokus på LinkedIn 
– Virksomhedspraktik som vej til job

Hvordan foregår det?

For at få den bedste proces veksler 
du mellem samtaler med din AS3-
jobrådgiver/coach, holdundervisning 
med workshops og selvstændigt arbejde 
med de opgaver og mål, som I sammen 
aftaler.

I dit forløb får du adgang til vores AS3-
Portal. Portalen er en digital platform med 
værktøjer og gode råd til jobsøgningen, 
links til relevante hjemmesider, 
virksomheds- og jobdatabase, videoer og 
meget andet.

Ved det første møde planlægger du og 
din rådgiver sammen dine fremtidige 
aftaler samt detaljerne i dit forløb hos os.

Tilmelding

Deltagelse i et individuelt karriere-
rådgivningsforløb aftales med dit 
jobcenter.

Varighed

Forløbets varighed er 2 uger med 
fremmøde 3 dage pr. uge.

Vi ser frem til samarbejdet med dig.

Praktiske oplysninger

Sted 
AS3-Center Aarhus 
Hermodsvej 22, st.th 
8230 Åbyhøj

Telefon og e-mail 
Telefon 82 10 00 50 
E-mail employment@as3.dk

Kommer du med bus? 
Se ruter og køreplaner på  
www.midttrafik.dk.


