
Det stærke Guld
50+, Afklaring & jobsøgning, 
coaching/hold

Forløb for 50+ ledige, der har brug for at ”sælge sig selv” og blive bevidste om egne ressourcer.

Vi bliver ældre – og vi bliver længere på arbejdsmarkedet. Og er mere mentalt og fysisk i live end 
tidligere generationer. Derfor kan en ny start på et nyt område sagtens være aktuelt, selv om man er 
fyldt 50. Eller 60. Det er vores erfaring, at alder ikke behøver være en barriere – men at “de voksne” 
ikke har tradition for at “sælge sig selv”. Her får ledige 50 plus’ere afklaring og metoder til at blive 
kompetente og konkurrencedygtige.

Generationen, der ikke har været vant til at sælge sig selv. Fag, der 
er blevet nedlagt. Eller slid, der kræver ny branche.  
Her er muligheden for en ny start.



Oplagte deltagere
• Ledige, der er fyldt 50

• Ledige, der er uafklarede – og ser deres alder som en barriere

Knap så oplagte deltagere
• Ledige under 50

Hvad er inklusiv
• Undervisning og skriveværksted – 4 uger á 25 timer

• Jobcoaching – varighed og samtaler aftales individuelt

• Jobsamtale med erhvervsleder 1:1 

Moduler
• OFUS jobprofil / Jobsol

• Alder som ressource

• CV-guide

• CV på Jobnet 

• Jobsøgningsguide 

• Personlig branding – gennem LinkedIn m.v.

• Lovgivningen som løftestang 

• Jobsamtaleguide

• Jobsamtale med erhvervsleder

Særligt ved dette forløb
• Afklaring – dels som moduler i undervisningen, dels 1:1 i  
 jobcoaching

• Fokus på holdningsbearbejdning omkring alder 

• Højt tempo, der sker noget!
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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
• En afklaring 

• En jobsol 

• En OFUS jobprofil 

• Mulighed for ny start 

• Viden om alder som ressource 

• Nye input og metoder til digital tilstedeværelse 

• En opdateret profil på Jobnet 

• Et nyt CV 

• En ny ansøgning – og teknik til at skrive flere 

• Succeshistorier 

• Individuel jobcoaching 

• Nyt mod 

• Værktøjer og indre styrke til at brænde igennem ved jobsam 
 talen 

• En jobsamtale med erhvervsleder 

• Viden om lovgivningen

JobNudg


