
Klar i en fart! 
Effektiv individuel coaching 

Et effektivt jobcoaching forløb, der tænder op i startmotorerne og giver energi og styrke til søge – og 
få – jobbet. Det rigtige.

Mange sender den samme ansøgning. Igen og igen. Og får ingen samtaler. Og nogle står helt på 
bar bund. Har hverken CV eller ansøgning - og derfor lange udsigter til resultatet. Til jobsamtalen … 
og jobbet. Vi bygger startrampen, der skal sende borgeren af sted mod jobbet. Vejleder om CV og 
ansøgning – og finder i samtalerne frem til det fokus, den enkelte kan sælge sig selv på. Der arbejdes 
målrettet på CV og ansøgning – og på at få tændt op i startmotorerne for at kunne selv. Helt selv.

Er det CV’et? Eller måske ansøgningen, der gør, at borgeren ikke ser 
skyggen af resultat? Så er der hjælp at hente her. Ved jobcoachende 
samtaler 1:1.



Oplagte deltagere
• Ledige, der har så mangelfuldt CV og/eller ansøgning, at  
 jobsamtaler og resultater ikke lykkes

• Afklarede ledige, der har mistet troen på at kunne selv

Hvad er inklusiv
• Jobcoaching – samtaler aftales individuelt
• Antal samtaler aftales med jobcentret

Moduler
• Ingen undervisning – kun samtaler

Særligt ved dette forløb
• CV bliver klart – og salgsbart!

• Ansøgning bliver klar – og god!

• Højt tempo. Så hurtigt som kursisten kan. Og vil.

• Stor grad af selvinvolvering – udgangspunktet er hjælp til  
 selvhjælp vha. opmuntring, konkrete værktøjer og anerken- 
 delse.

Afklaring & jobsøgning, coaching

Integro A/S · Skallerupvej 219 · 9800 Hjørring · Tlf: 70 20 51 25 · Mail: integro@integro.dk · www.integro.dk

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.

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

Kursisten får
• Et færdigt, gennemarbejdet professionelt CV, der står stærkt  
 i kampen om jobbene 

• En ansøgning, der sparker r… med en personlig, autentisk  
 og nærværende tekst 

• Råd om layout 

• Udfordring – der stilles opgaver, som deltageren vil føle suc 
 ces’en af at have løst 

• Sparring på eksisterende CV og ansøgning – og dermed en  
 forklaring på, hvorfor det hidtil ikke er lykkedes 

• Adgang til Integro’s mange netværksvirksomheder.

• Afdækning af jobsøgningsmønster samt evt. udfordringer  
 ved at være aktivt jobsøgende

• Styrket den aktive jobsøgning: Jobsøgningen bliver seriøs,  
 realistisk og systematisk på en måde, som er normal for det  
 aktuelle fagområde

• Støtte til at ”gribe til handling” samt opdage og udnytte sit  
 fulde potentiale

• Støtte til nedbrydelse af barrierer, motivationsskabelse og  
 konkret handlingsplan med målbare og realistiske delmål

JobNudg


