
Søg det og få det. Jobbet.
Kursus for ledige med risiko for langtidsledighed

Et unikt kursus skræddersyet til ledige, der er kørt fast, og i fare for at blive langtidsledige. 

Når man er kørt fast. Ude af stand til at handle. Når dystre fremtidsudsigter og prognoser bare bliver 
bekræftet. I netværket, og i nyhederne. Sker det ofte, at man sætter sig ned og venter på, at ”noget” 
dukker op. Det gør der sjældent! Med dette forløb får den ledige nye mentale vitaminer, redskaber 
og teknikker. Noget, der konkret kan handles på. Her og nu. Et skud optimisme. Der vil føre til små, 
store og større selvforstærkende succesoplevelser. 

Med udsigt til at miste dagpengene kan tankerne nogle gange fylde 
mere end de handlinger, der kan rokke ved situationen. Her er et 
Wake-Up-Call før deadline.



Oplagte deltagere
• Ledige, der skønnes i farezonen for at miste retten til dag- 
 penge.

• Ledige, der har mistet modet, evnen til at handle, er blevet  
 inaktive og fastholder tanken om fiasko

Knap så oplagte deltagere
• Ledige, der ikke kan deltage i holdundervisning

• Ledige, der ikke taler og skriver dansk

Hvad er inklusiv
• Holdundervisning, Jobcoaching & Skriveværksted – 5 timer  
 pr. dag i 6 uger

• Praktik, Jobcoaching & Skriveværksted – 7 uger 

Moduler
• Kompetencekort

• OFUS Jobprofil

• CV & Ansøgning, skriv så det virker

• Personlig Branding 

• Telefoncanvas 

• Personlig fremtræden

• Lovgivningen – brug den!

• Uddannelsesvejledning

• JobsamtaleGuide

• Jobsamtale med erhvervsleder

• Virksomhedsbesøg 

Særligt ved dette forløb
• Intensiv holdningsbearbejdelse – en mental opblomstring

• Praktik - første skridt til at få gode kolleger og have noget at  
 stå op til

• Intensivt - højt tempo

• Der stilles krav. Udgangspunktet er hjælp til selvhjælp 

• Handlingsgenet vækkes til live ved hjælp af små sejre

Kursus for ledige med risiko for langtidsledighed
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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 virksom-
heder inden for et bredt spektrum af målgrupper og brancher med høje jobeffekter til følge. Til glæde for borgerne og til gavn for samfundet.

Integro’s unikke 
jobsøgningskoncept

JobNudg er et særdeles effektivt og velafprøvet 
jobsøgningskoncept. Resultaterne taler deres eget 
tydelige sprog: 3 jobsamtaler for hver 10 ansøgnin-
ger. 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

Kursisten får
• Et hold – og et sammenhold (- det skal vi nok sørge for!)

• Jobsøgningsværktøjer, der sikrer, at man bliver indkaldt til  
 jobsamtale, og bliver taget godt imod 

• En dagsrytme 

• En praktikplads 

• Får taget de vanskelige og svære beslutninger – om hvordan  
 situationen kan vendes med hjælp fra en Jobcoach 

• Kvalificeret undervisning med tempo og indlagte udfordrin- 
 ger, som kursisten vil opleve succes med at udføre - step by  
 step

• Fordommene bliver sat på prøve – og udfordret 

• Det udsigtsløse mørke bliver erstattet af optimisme og glæ 
 de.

• Adgang til Integros store virksomhedsnetværk

JobNudg


