
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? Hvad kan du gøre undervejs på dit studie for at forbedre 
dine jobmuligheder, når du færdig? 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 eller i bussen. Du er rigtig godt kørende ved  
blot at bruge 1 time om ugen i 10 uger, hvor du ender ud med gennemarbejdet 
jobsøgningsmateriale og en færdig handleplan.

-Fordi det er digitalt, er det nemt at tilpasse både praktik, forelæsninger  
og specialeskrivning.
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KOMPETENCEAFKLARING FORRETNINGSFORSTÅELSE DEN AKADEMISKE  
JOBSØGERS ABC.

UOPFORDRET JOBSØGNING

10  
uger

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:

  Adgang til JobSteps – Online platform, hvor du får adgang til CV-builder, Persontypetest, små korte 
videns-videoer og meget mere.

  Du får mulighed for at få en mentor via vores ekskusive mentornetværk fra erhvervslivet.  
Mentoren 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.

 Hvem er Konsulenthuset ballisager?
•  Landsdækkende konsulenthus med 70 ansatte og 15 afdelinger.

•  Specialister inden for karriererådgivning, rekruttering og outplacement.

•  Rådgiver årligt mere end 7.000 jobsøgere, heraf mange nyuddannede akademikere.

•  Udgiver en årlig rekrutteringsanalyse, hvor virksomhedernes rekrutteringsadfærd afdækkes. 


