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Forløbet for den faglærte medarbejder

Jobbooster er forløbet for dig, der allerede har den basale 
jobsøgning på plads, men mangler overskud og værktøjer til 
at omsætte det til faktisk kontakt til arbejdsgiverne.

Om forløbet
Hos KarriereCoach afholder vi holdforløbet ’Jobbooster’, der 
strækker sig over 14 dage. Forløbet er henvendt til dig, som er 
faglært og jobsøgende. Det særlige ved Jobbooster er, at du 
kommer til at arbejde sammen med et team af andre ledige 
lige fra dag et. I teamet sparrer I med hinanden om jeres job-
søgning og arbejder med aktiviteter og øvelser fra forløbet. 
Den tætte relation til dit team giver dig adgang til relevante er-
faringer og input fra andre i din situation. Teamet er desuden 
med til at give dig langt større overskud og mod, så du kan blive 
mere handlekraftig i din jobsøgning. 

Programmet indeholder både temadage med undervisning 
i specifikke emner, fælles sparringsdage med rådgivning fra 
vores konsulenter samt faciliterede jobsøgningsdage, hvor vi 
sørger for, at du arbejder med særligt relevante aspekter af din 
egen jobsøgning. Gennem det hele har du base i dit team og 
kan vende oplevelser, gode råd og udfordringer  her.

Undervejs i forløbet får du svar på:
 ›  Hvad er din adfærd og personlighed i et team?
 ›  Hvordan adskiller du personlige og faglige kompetencer? 
 ›  Hvilke arbejdspladser, ledere og kollegaer motiverer dig?
 › Hvad er den konkrete værdi af det, du udretter i et job?
 ›  Hvilke steder skal du kontakte uopfordret og hvordan?
 ›  Hvordan brænder du igennem over for en arbejdsgiver, 

når du præsenterer dig selv? 
 ›  Hvilke digitale værktøjer skal du bruge - og hvorfor?
 ›  Hvordan sikrer du, at du får handlet på planer og mål?

Forløbet er skræddersyet sådan, at du vil møde vores yderst 
engagerede konsulenter, som er specialister på hvert deres 

fagområde. På den måde sikrer vi, at du får det bedste udbytte 
med dig videre, så du kan arbejde målrettet hen imod at få lige 
præcis det job, du ønsker. Vi klæder dig godt på. 

Alt i alt er Jobbooster netop dét: Et boost til at komme videre 
med jagten på dit næste job. Daglig motivation og fremdrift 
er afgørende, når du skal nå dit mål, og derfor vil du opleve, at 
vores konsulenter er fuldt engagerede i din situation og giver 
dig velvalgte og praktiske råd. Som del af fællesskabet får du 
desuden et skub fremad, så du effektivt kan tage fat på dine 
planer og udfordringer. Således lægger Jobbooster op til gode 
relationer og mere energi - under såvel som efter forløbet.

Vi glæder os til at møde dig!

”Det bedste var helt klart undervisernes engagement og 
deres oprigtige interesse i at hjælpe mig og de andre på  
holdet. Under forløbet fik jeg også nogle rigtig gode  
sparringspartnere, som jeg stadig mødes med. Det er  
rigtig rart, at vi kan støtte hinanden i processen” 

– Lene Larsen, Sundhedsfaglig og administrativ medarbejder
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Vil du vide mere? Kontakt Morten Tange på 70 22 29 23 
eller skriv til info@karrierecoach.dk
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