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Et skræddersyet tilbud til forsikrede ledige, der primært 
har job om sommeren og som skal sikres fuld selvforsør-
gelse.  
 
 
Mere om kurset
Fokus er på at ændre holdning – og livsstil – og således sikre 
helårsbeskæftigelse til de borgere, der typisk melder sig ledige 
efter sommeren. Alternativt sikre både vinter- og sommerjob 
– og dermed fuld selvforsørgelse. Målgruppen kan også have 
brug for et kompetenceløft i form af kortere uddannelsesfor-
løb. 
 

Hvem kan deltage?
• Primært forsikrede ledige – men også kontanthjælpsmodta- 
 gere - der melder sig ledige hver efterår/vinter, efter at de har  
 haft sommerjob. 

• Borgere med sæsonarbejde, der har brug for motivation til at  
 skifte job til helårsbeskæftigelse, alternativt kunne varetage 2  
 job hhv. sommersæson og vintersæson 
 

Hvad er inklusiv
• 6-ugers intensiv og effektiv jobsøgning, modulbaseret under- 
 visning og individuel jobcoaching

• 3-ugers individuel jobcoaching, Jobkontor og sideløbende  
 praktik 
 

Moduler i undervisningen
• Kompetencekort

• OFUS Jobprofil

• Jobsøgning – ansøgning, CV, jobdatabaser, uopfordret an- 
 søgning, netværksinddragelse m.m.

• Jobsamtale-guide, præsentationsteknik og fiktiv jobsamtale  
 med erhvervsleder

• Telefoncanvas – personligt salg

• Lovgivningens rammer og muligheder

• Opkvalificering og kompetenceudvikling – vejledning i mulig- 
 heder for kortere opkvalificering og efteruddannelse
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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.

• Motivation og ændre tankemønstre – ACT, psykoedukation,  
 selvværd og selvtillid samt assertionstræning

• Virksomhedsbesøg 

 
 
Varighed
• Op til 9 uger - borgeren skal fremmøde det antal timer, der  
 er aftalt i pågældendes jobplan 
 

Kurstisten får
• Adgang til Integros virksomhedsnetværk både i nærområdet  
 og i regionen

• Arbejdet målrettet med holdningsbearbejdelse og motivation  
 i fht. rådighed, kompetenceudvikling og fuld selvforsørgelse
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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

JobNudg


