
VISIONÆR JOBSØGNING
Et 2 ugers forløb hos Job Vision 

Det handler om afklaring af kompetencer og at 

have et attraktivt CV og en ansøgning, der vækker 

nysgerrighed. Målet er, at du kommer til samtaler og 

dernæst får jobbet. Vi tror på, at der altid er mulig-

hed for forbedringer og optimering i jobsøgningen, 

og det går vi sammen på jagt efter i forløbet. 

Form og indhold
Vi møder dig, der hvor du er i din jobsøgning. Dage-

ne varierer i en kombination af oplæg, workshops, 

individuel -og gruppearbejde samt individuelle 

samtaler. Du får konkrete værktøjer, der hjælper 

dig til at se nye vinkler på dine kompetencer og 

ansøgningsmaterialer. Vi vender gerne tingene på 

hovedet for at finde frem til en god overskrift eller 

synliggørelse af dine kompetencer.  

Du får
• Sparring på dit CV og din ansøgning

• Træning i jobsamtalen

• Afklaring af dine faglige og personlige  

kompetencer

• Inspiration til at udvide og aktivere dit netværk

• Mulighed for at tage personprofil test

• Plan og struktur i din jobsøgning

• Ærlig og kærlig feedback 

Praktisk info
Undervisningen begynder kl. 9.00 og slutter kl. 

14.00. Den første dag får du udleveret mappe til 

materialer samt plan for forløbet. 

Der er gratis kaffe og the i caféen, hvor der også 

er køleskab til madpakken. Rundt om hjørnet er 

Grönes Café, hvor det er muligt at købe frokost. 

Du finder Job Vision på
Klamsagervej 19B, 1. th, 8320 Åbyhøj.

”Kurset har været rigtig godt og meget lærerigt. 

Jeg følte, at jeg blev behandlet som et menneske 

og ikke bare som et nummer i systemet”

”Min motivation har fået et kæmpe boost”

”Undervisningen har været en øjenåbner for nye 

ting i min jobsøgning”
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Om Job Vision

Job Vision er et landsdækkende konsulenthus for 

mennesker, der enten har mistet deres arbejde 

eller ønsker et karriereskifte. Vi hjælper virksom-

heder med Outplacement, Interim, Spouse job og 

arbejder tæt sammen med forsikringsselskaber og 

jobcentre i hele landet.

Når vi arbejder, tror vi på individuelle forløb, der 

udvikler hvert enkelt menneske. Vi vil have vores 

kandidater i arbejde og gør vores yderste for at få det 

bedste frem i dem, vi har ansvaret for. Vi kommunike-

rer uden omsvøb og brænder for at flytte grænser. 

Men vi gør det med stor respekt for den enkelte og 

ordentlighed. Det er i vores optik den bedste forud-

sætning for at skabe positiv, varig forandring.

Job Vision har kontorer 
i hele Danmark

Kontakt os
På telefon 70 10 33 35 eller på mail 

jobvision@jobvision.dk


