
PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
Hvor:  Integro 
  Kristinevej 2 
  9000 Aalborg 
  Kursusstart hver mandag kl. 9.00 
 
Spørgsmål: Du er altid velkommen til at kontakte Integro 
  på tlf. 702 051 25 eller gå ind på vores hjem-
  meside på www.integro.dk. 

Effektiv Jobsøgning 

2 ugers intensiv jobjagt 



TIL DIG SOM: 

ET FORLØB MED FOKUS PÅ: 

• Vil kende dine muligheder 

• Gerne vil have en ny indgangsvinkel til dit næste job 

• Gerne vil have sat fokus på dine personlige kvalifikationer 
og hvilke jobmuligheder, der matcher 

• Gerne vil skyde genvej ind på arbejdsmarkedet 

• Gerne vil opnå indsigt i virksomhedernes moderne rekrutte-
ringsproces og derigennem skærpe din jobsøgningsprofil 

 
 
Derfor tilbyder Integro i samarbejde med Jobcenter Aalborg 
et forløb, hvor vi sammen med dig tager udgangspunkt i net-
op din situation og dine ønsker for fremtiden.  
 
Vi laver en individuel plan, som du selv er med til at udforme 
- en plan, som sikrer din vej ind på arbejdsmarkedet.  
 
 

Dine behov og ønsker for en fremtid på arbejdsmarkedet .  
 
Integro har gennem en årrække samarbejdet med Jobcentre-
ne i Aalborg. Vi har i dag et virksomhedsnetværk, som tæller 
over 1400 virksomheder. Dette store kendskab til arbejds-
markedet giver Integro en unik mulighed for at hjælpe dig 
med at realisere netop dine jobdrømme.  
 
Der er i forløbet mulighed for praktisk afprøvning af 
forskellige brancher, jobbeskrivelser mv. via et 4 ugers 
virksomhedspraktikforløb.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERFOR TILBYDER INTEGRO DIG: 

 
HOTLINE 
Du kan uden for normal åbningstid komme 
i kontant med en af vores konsulenter, hvis 
du skal have vejledning og sparring i for-
hold til din jobsøgning. Har du spørgsmål, 
kan du ringe på tlf. 22 53 40 40.  
 
HOTLINE åbningstid: 
Mandag til torsdag kl. 16:00 til 20:00 
Søndag kl. 16:00 til 20:00   

Et forløb på 2 uger med en gennemsnitlig ugentlig mø-
detid på 15-18 timer fordelt på 6 kursusdage.   
 
Et forløb, som sætter spot på: 

• Personlige kompetencer 

• Hvordan du skriver en iøjnefaldende jobansøgning, 
som skiller sig ud fra mængden 

• Din næste jobsamtale - optimerer dine muligheder 
for job 

• Faglig og personlig sparring med dygtige og er-
hvervsrettede jobkonsulenter  

• Individuel karriererådgivning   

Målsætning: 
Det overordnede formål er at får indsigt i dine jobmu-
ligheder og, at du starter i job.  
 
Udbytte: 

• Adgang til et stort og bredt funderet virksomheds-
netværk   

• Et klart billede af dine personlige og faglige kvalifi-
kationer 

• Afklaring omkring dine jobønsker og arbejdsmar-
kedets faktiske muligheder 

• Dine jobsøgningskompetencer opkvalificeres  
 
 

Integro stiller selvfølgelig faciliteter til 
rådighed i form af IT og Internet. 
Desuden er vores lokaler indrettet til 
både fælles og individuelle aktiviteter.  
 
Der er altid frisk kaffe og te på kan-
den, samt køleskab til din medbragte 
madpakke.  


