Alpe d’Huez i Jobsøgning
Jobsøgningskursus i højt gear

Kurset er en kickstart til at forløse handlekraft.
Til at give lyst og mod til handling. Optimismen genantændes.
Skrivelysten og -evnen får et boost
Et spark af de gode. En håndfuld værktøjer fra tekstforfatterens værksted - og fra den digitale verden.
En jobsamtale 1:1 med en erhvervsleder - og en tilbagemelding på denne under fire øjne. Dels på
samtalen, dels på CV’et og dels på ansøgningen. Herudover nye allierede i form af medkursister, som
efterfølgende knyttes i en digital samarbejdsrelation, hvor der kan netværkes på tværs. Efter forløbet
vil kursisten mestre de skrivekompetencer, der skal til for at skrive resultatskabende ansøgninger - og
mærke følelsen af succes ved at kunne - selv!

Jobsøgningskursus i højt gear
Oplagte deltagere

Kursisten får

• Jobparate og ressourcestærke kursister - resultatløse eller
desillusionerede, har fået mange afslag

En tempofyldt opkørsel til toppen af bjerget, hvor jobbet venter.
En krævende tur gennem de mange hårnålesving, som jobsøgningsprocessen består af. Med indlagte faglige spurter og refleksive og mentale ”forplejnings zoner” undervejs:

• Dimittender & jobskiftere

Knap så oplagte deltagere
• De, der ikke kan følge det høje tempo i undervisningen eller forstå og skrive dansk
• De, der har brug for stor individuel hjælp til brug af computer

Hvad er inklusiv

• Optimering af CV på Jobnet
• Et færdigt CV, indholds- som layoutmæssigt
• En færdig vel- og selvskrevet ansøgning, inkl. en mundtlig til
bagemelding
• Viden om - og værktøjer til Linked’In
• En OFUS jobprofil
• Viden om at brænde igennem til jobsamtalen

• Undervisning

• Job-nudging teknikker

• Jobsamtale med erhvervsleder 1:1

• En jobsamtale med erhvervsleder, med skriftlig og mundtlig
tilbagemelding

• Antal uger aftales med jobcenter

• Praksis

Moduler

• Optur, i mere end én forstand

• CV-guide
• Digital jobsøgning - CV på Jobnet og Linked’In
• Jobsøgningsguide A - teori
• Jobsøgningsguide B - hands on
• Job-nudging
• Jobsamtaleguide
• Jobsamtale med erhvervsleder
• OFUS jobprofil

Særligt ved dette forløb
• Jobsamtale med erhvervsleder
• Tempo, massivt bombardement med konkrete værktøjer
• Store stigningsprocenter mellem de enkelte mentale og
refleksive ”forplejnings zoner”, store krav til hjemmearbejde
• Hvis overbevisningen er, at “Jeg kan ikke skrive”, så udfordres
den helt konkret

JobNudg
Integro’s unikke
jobsøgningskoncept

JobNudg er et særdeles effektivt og velafprøvet
jobsøgningskoncept. Resultaterne taler deres eget
tydelige sprog: 3 jobsamtaler for hver 10 ansøgninger. Effekten er påvist gennem de mere end 20 år,
Integro har arbejdet med jobsøgning, og konceptet
udviklet på baggrund af resultater fra mere end
60.000 kursister.
Få vores konceptbrochure om JobNudg, hvis du vil
vide mere om top-notch jobsøgning, der skaber
resultater. Kontakt os eller hent brochuren på
www.integro.dk
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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
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