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Integro A/S er en landsdækkende kursus- og rådgivningsvirksomhed. Vi har specialiseret os i at få menneskeligt potentiale til at gå op i en højere enhed 
med erhvervslivets skiftende behov og udfordringer. Vores overordnede mål er at skabe arbejdsLIVSglæde. Siden 1994 har vi samarbejdet med kommuner 
og virksomheder inden for et bredt spektrum af målgrupper og brancher med høje jobeffekter til følge. Til glæde for borgerne og til gavn for samfundet.

Vi indrømmer det gerne. JobNudg (udtales job-nåtsj) er et under-
ligt ord. Men tag ikke fejl, det dækker over et særdeles effektivt og 
velafprøvet jobsøgningskoncept. Resultatet for kursister, der har an-
vendt denne metode, taler sit eget tydelige sprog: 3 jobsamtaler for 
hver 10 ansøgninger på opslåede jobs. Effekten er påvist gennem de 
mere end 20 år, Integro har arbejdet med jobsøgning. Konceptet er 
udviklet på baggrund af indsamlede resultater fra mere end 60.000 
kursister - på tværs af geografi, køn, alder, uddannelse og erfaring. 

Nudging - en velafprøvet metode 
der skaber resultater 
JobNudg har ikke altid heddet sådan i Integro. Men vi har udviklet 
vores jobsøgningskoncept løbende og har i stigende grad benyttet 
os af den såkaldte nudging metode, der baserer sig på moderne 
adfærdsforskning og psykologi. Udgangspunktet er, at vores adfærd 
ofte afviger fra vores gode og velbegrundede intentioner - f.eks. hos 
en arbejdsgiver, der søger en ny medarbejder. 

Sådan får borgeren sin nye arbejdsgiver 
til at spise af hånden
Første skridt er at definere, hvad borgeren vil opnå med sin job-
søgning - og lægge en strategi for det. Andet skridt er at udvælge 
målgruppe samt forstå dennes verden og udfordringer i hverdagen. 
Tredje skridt er at få målgruppen til at følge borgerens strategi. Det 
hjælper vi med vha. af en række værktøjer og øvelser inden for job-
søgning, udarbejdelse af CV og resultatskabende ansøgninger. 

Det hele slutter med at borgeren skaber sit CV og en eller flere per-
sonlige ansøgninger, der vil smitte modtagerne så meget med be-
gejstring, at de aldrig glemmer, hvem borgeren er, og hvad hun eller 
han kan.

Vi har kombineret nudging metoden med viden hentet fra forskning 
indenfor retorik og kommunikation og kombineret det med anbefa-
linger fra Dansk Sprognævn. Resultatet er Integro’s eget jobsøgnings-
koncept JobNudg udviklet og raffineret af vores egen tekstforfatter, 
der udover uddannelse i bl.a. goal mapping, personlig branding og 
nudging, har over 20 års praktisk erfaring med jobsøgning og udar-
bejdelse af ansøgninger. Ansøgninger der fører til samtale - og job.

JobNudg - hvis jobsøgningen 
skal være top-notch 
Vi er ikke alene om at bruge nudging metoden til at skabe resultater 
gennem kommunikation. Metoden anvendes i dag af professionelle 
kommunikationsvirksomheder og tekstforfattere til kampagner, PR, 
nyhedsbreve m.m. Men at bruge nudging i forbindelse med jobsøg-
ning er unikt. Du vil ikke ha’ set eller hørt om nudging som jobsøg-
ningsmetode før, med mindre du har hørt om den fra os. Eller fra 
tidligere kursister.

Vi bliver hver dag bekræftet i JobNudg konceptets effektivitet. Gen-
nem glade kursister, som melder tilbage om indkaldelser til jobsam-
taler. Og får job. Vi glæder os til at hjælpe dine borgere samme vej.
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