
KarriereKickstarter
Viden, der kickstarter din karriere
Det glade universitetsliv lakker så småt mod enden. Og på den anden side 
venter en ny udfordring: Du skal ha’ dig et job. 

Men hvordan får du det? Hvordan bliver du klar over, hvad du - som 
nyuddannet akademiker - kan tilbyde din første arbejdsgiver? Og hvordan 
skriver du syleskarpe CV’er og ansøgninger, der taler virksomhedernes 
sprog og rammer dem midt i solar plexus? 

Alt dette hjælper vi dig med i vores digitale karriererådgivningsforløb,  
som du kan gennemføre derhjemme, i bussen, eller som tiltrængt  
afbræk i specialeskrivningen.
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KOMPETENCEAFKLARING FORRETNINGSFORSTÅELSE DEN AKADEMISKE  
JOBSØGERS ABC.

UOPFORDRET JOBSØGNING

10  
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1 2 3 4

 Online karriererådgivning hos Konsulenthuset ballisager
I vores online-forløb får du inspiration, eksempler og konkrete råd til, hvordan du griber  

jobsøgningen an fra A til Z – og så bliver du frem for alt afklaret om, hvad du vil. Du får:

 Små korte online-videoer & 4 webinarer á 30 minutters varighed 

 Snack Size vidensnyhedsbreve med konkrete jobsøgningsråd leveret direkte i din indbakke

  Kick Off møde online inden forløbets start. På Kick Off-mødet får du en introduktion til forløbet, 
mens du på karrieredagen møder repræsentanter fra spændende virksomheder og har mulighed for 
at få sparring på din jobsøgning.

  Ekskusivt mentornetværk med 50+ mentorer fra erhvervslivet, som kan hjælpe dig med  
din karriereplanlægning og jobsøgning.

  Karriererådgiver-hotline og mulighed for individuelle sparringsmøder: Her har du mulighed for 
løbende dialog og for at sende dine spørgsmål forud for webinarerne.

  Handlingsplan og masser af ekstramateriale: Ved forløbets afslutning har du udarbejdet en  
konkret handlingsplan, som skal hjælpe dig i din jobsøgning. Desuden får du her adgang til  
vores login-område for jobsøgere, der er spækket med jobsøgningsmateriale.

Du får bogen Moderne jobsøgning og deltager i lodtrækningen om et karriereprogram til 20.000 kr.

 Hvem er Konsulenthuset ballisager?
•  Landsdækkende konsulenthus med 80 ansatte og 15 afdelinger.

•  Specialister inden for karriererådgivning, rekruttering og outplacement.

•  Rådgiver årligt mere end 7.000 jobsøgere, heraf er de fleste nyuddannede akademikere.

•  Udgiver en årlig rekrutteringsanalyse, hvor virksomhedernes rekrutteringsadfærd afdækkes. 


