
VISIONÆR JOBSØGNING

Job Vision tilbyder et individuelt målrettet og intensivt forløb. Forløbet har en varighed på 
2 uger, som er en kombination af individuelle samtaler, workshops, hjemmearbejde m.m.

Job Vision bor på Klamsagervej 19B, 8230 Åbyhøj.  

For spørgsmål til forløb kontakt Job Vision på 70 10 33 35

Forløbet indeholder 2 individuelle samtaler og deltagelse i minimum 2 workshops af 3 timers varighed.

Du indkaldes til dit første møde af Job Vision senest fredagen inden opstart. Dit første møde er en individuel samtale, hvor 

kun du deltager. Her laver du sammen med din faste konsulent en plan for din fremtidig jobsøgning med udgangspunkt i 

dig og med den viden, du har frem til nu. Det er også på dette møde du vælger hvilke workshops du vil deltage på.

Individuel coaching: I forhold til dit jobperspektiv. 

Hjemmearbejde: Tager udgangspunkt i den vejledning du har fået, som vil generere nogle hjemmeopgaver eller øvelser.

Workshop 1: Torsdag kl. 9:00- kl. 12:00 - CV, Ansøgning og kompetenceafklaring

Omhandler CV, ansøgning og kompetenceafklaring. Dette hold egner sig godt til dig, der ikke kommer til 

samtale, er uklar om egne kompetencer eller til dig, der har brug for ny inspiration.

Workshop 2: Torsdag kl. 12:30 – kl. 15:30 - Jobsamtalen og træning

Omhandler jobsamtalen og træning til denne. Holdet egner sig godt til dig, der kommer til 

samtale uden at opnå resultat eller til dig, som ønsker inspiration til jobsamtalen.

Uge 1

Uge 2

Individuel coaching: I forhold til dit jobperspektiv.
 

Hjemmearbejde: Tager udgangspunkt i den vejledning du har fået, som vil generere nogle hjemmeopgaver eller øvelser.

Workshop 3: Torsdag kl. 9:00 -12:00 - Netværk, virksomhedskontakt og kaffemøder

Omhandler netværk, virksomhedskontakt og kaffemøder. Egner sig godt til dig, 

der ikke kommer til samtale eller til dig, som har brug for inspiration.

Workshop 4: Torsdag kl. 12:30 – 15:30 - Jobstrategi

Omhandler jobstrategi. Egner sig godt til dig, der ikke har opnået succes med nuværende 

strategi eller har mistet motivationen. Herudover benytter Job Vision sig af kaffemøder, 

jobdating og de redskaber de har i deres online Jobsøgningsunivers.

Dette er et intensivt forløb, så du skal påregne en del hjemmearbejde imellem møderne.


