
Karrierekickstarter
Et online-forløb, der giver dig et forspring,  
til at lande jobbet efter studiet

KarriereKickstarter er et 10 ugers digitalt forløb til dig, der går på en videregående uddannelse og ønsker 
hjælp til at se mulighederne og afklare dine kompetencer. Efter forløbet skal du gerne have svar på;
• Hvad kan jeg tilbyde virksomhederne?
• Hvad er et realistisk og attraktivt jobmål for mig?
Og så vil du også have en jobsøgningsstrategi og et skarpt materiale klar til de første henvendelser.

Da forløbet primært er digitalt, dog krydret med en personlig samtale, er det også fleksibelt og du kan tage 
det med dig alle vegne – vi ved at du sikkert har travlt med studiet, derfor har vi lavet forløbet således at du 
ved blot at bruge 1 time om ugen, er rigtig godt med. Her er hvad du får adgang til:
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 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. 

Adgang til online læring 
Du får adgang til CV-builder, 
persontypetest,videoer,  
skabeloner og m.m.

Erhvervsmentor 
Få en mentor fra erhvervslivet 
der står klar til at give dig  
sparring på din jobsøgning.

Individuel sparring 
Mulighed for individuel sparring 
på den strategi du har lagt og 
dit materiale. Du kan løbende 
sende dine spørgsmål.

Du kan læse mere om forløbet,  
hvor du også tilmelder dig:ktionss
https://ballisager.com/karrierekickstarter/

Det kendte universitetsliv lakker så småt mod enden, og på den anden side venter en ny udfordring  
– du vil lande jobbet.

Men hvad kan du tilbyde virksomhederne, og hvordan overbeviser du dem, når du har begrænset erfaring?
Og hvad er et meningsfuldt job for dig, hvor du kan sætte din faglighed i spil?

“Jeg kan ikke få armene  
ned over alt det, som jeg har  

lært og fået øjnene op for igennem  
deres online læringsplatform” 

Gitte Gaedt Møller, studerende, 
pædagogisk psykologi 

“


