På rette spor
På rette spor
Forløbet der giver et boost til din jobsøgning
Er der forskel på, hvordan du som ung, nyuddannet eller i
første halvdel af dit arbejdsliv skal finde frem til dit kommende
job i forhold til andre jobsøgende? Det korte svar er: Ja.
Om forløbet
Hos KarriereCoach afholder vi holdforløbet ’På rette spor’, der
strækker sig over 14 dage. Forløbet er henvendt til dig, som
har en lang eller mellemlang videregående uddannelse og er
jobsøgende. Vi tilbyder dig en helt særlig mulighed for at få
ny viden, inspiration og konkrete værktøjer til din jobsøgning.
Samtidig får du en unik mulighed for at sparre og veksle
erfaringer med andre mennesker i samme situation. Du
bliver en del af et socialt netværk, hvor deltagere på tværs
af brancher og uddannelser mødes og står sammen om
et fælles projekt. Netværk du også kan have gavn af efter
forløbets slutning.

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 lige
præcis det job, du ønsker. Vi klæder dig godt på.
Som en del af undervisningen indgår både oplæg fra konsulenterne, gruppearbejde og forskellige øvelser. Programmet
indeholder også muligheden for at få sparring og hjælp til
diverse skriftlige materialer fra en af vores konsulenter.
Vores konsulenter har alle et stort ønske om at give dig
fornyet gå-på-mod, inspiration og værdifuld viden, som
kan hjælpe dig godt på vej i din jobsøgning.
Vi glæder os til at møde dig!

På forløbet sætter vi fokus på, hvordan du bedst muligt
anvender, den du er, og det du kan – til det du gerne vil.
Hvad enten det handler om at få dit første job, opdage
nye (job)muligheder, blive afklaret i forhold til at skifte
karrierespor eller måske til at arbejde på deltid, samtidig
med du etablerer dig som selvstændig.
Undervejs i forløbet får du:
› Skarpe kommunikationsværktøjer og nye måder at skrive
din ansøgning og CV på.
› Afklaring omkring dine kompetencer og dit jobmål.
› Indsigt i netværk som jobsøgningsstrategi.
› Viden om personlig branding og netværk på LinkedIn.
› Stemmetræning og fremtræden samt gode råd til
jobsamtalen.
› Konkrete redskaber til din karriereplan og jobsøgningsstrategi.
› Opdateret viden om job- og arbejdsmarkedet.

”For mig var forløbet hos KarriereCoach som en uddannelse
i jobsøgning. Jeg bruger stadig rigtig mange af værktøjerne
derfra. Og vigtigst af alt, så har det givet mig energi at møde
andre mennesker og en fornyet lyst til at søge job”
– Flemming Kjærsgaard, Cand. Merc. Marketing & Business
Innovation

Vil du vide mere? Kontakt Klaus Midtgaard på 70 22 29 23
eller skriv til info@karrierecoach.dk
Skanderborgvej 213, 1. sal
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