Ny start, nyt job for
højtuddannede
Effektiv jobcoaching for højtuddannede

Som højtuddannet med mange afslag i rygsækken handler det om at
finde årsagen til disse. Om at tage fat i ondets rod. Og få afhjulpet
situationen.
Mange højtuddannede tænker på formelle kompetencer, når de tænker job. Forståeligt nok. Men de
overser noget.
Ofte overser de vigtigheden i den personlighed og den “attitude”, deres viden skal præsenteres med
i deres approach til virksomheden. Det er vigtigt, fordi der stilles ekstra store krav til en højtuddannet. Her er der tale om en dyr ressource. Så der skal endnu flere argumenter til. Kompetencer skal
præsenteres set fra virksomhedens side og oversættes til “What’s in it for us?”. Skriftligt og personligt – ved samtalen. Den sparring får den højtuddannede her. Sparring til handling.

Effektiv jobcoaching for højtuddannede
Oplagte deltagere

Kursisten får

• Højtuddannede og ressourcestærke ledige, der er kørt fast i
deres jobsøgning / har fået mange afslag

• Et færdigt, gennemarbejdet proffessionelt CV, der står stærkt
i kampen om jobbene

• Ledige, der har fagligt fokus i jobsøgningen – og brug for at
få personligheden til at skinne igennem

• En ansøgning, der sparker r** - med en personlig, autentisk
og nærværende tekst
• Råd om layout

Knap så oplagte deltagere

• Udfordring – der stilles opgaver, som deltageren vil føle succes ved selv at have løst

• Ledige uden akademisk baggrund

• Sparring på eksisterende CV og ansøgning – og dermed en
forklaring på, hvorfor det hidtil ikke er lykkedes

• Ledige med mindre end 10 uger til tab af dagpengeret

• Adgang til Integro’s mange netværksvirksomheder.

Hvad er inklusiv
• Jobcoaching - samtaler aftales individuelt

Moduler
• Ingen undervisning – kun samtaler

Særligt ved dette forløb
• CV bliver klart
• Ansøgning bliver klar
• Hurtig tempo. Så hurtigt som kursisten kan. Og vil.
• Stor grad af selvinvolvering – og hjælp til selvhjælp vha.
opmuntring, konkrete værktøjer og anerkendelse.

Coaching udføres af
Rutinerede medarbejdere med ledelseserfaring, joberfaring fra
internationale virksomheder og store konsulent- og outplacementvirksomheder Nogle er certificeret i Extended DISCpersonanalyse, andre har socialfaglig uddannelse. De har alle
gennemgået Integros interne coach-uddannelse.

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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