
Kontaktforløb+ 
Kontaktsamtaler / Myndighed, 
kursus & netværk, 52 uger

Hele pakken. Med løbende kontaktsamtaler, effektiv jobsøgning, afklaring og personlig jobformid-
ling.

Samtalerne overholder de lovgivningsmæssige krav til myndighed. Oveni dette tilbyder vi et jobsøg-
ningsforløb med fokus på CV på Jobnet, CV, ansøgning og jobsamtale, så den enkelte står stærkt i 
jobsøgningen. Efter første samtale, hvor A-kassen deltager, lægges en forløbsplan. Såfremt borgeren 
ikke er afklaret, vil det være første step. Vi tilbyder desuden ugentligt netværk med personlig jobfor-
midler.

52 ugers kontaktsamtaler med målrettet fokus på job, løntilskud, 
praktik eller ordinær uddannelse. Samtaler hver 4 uge. Hertil kursus 
i Jobsøgning & Netværk.



Oplagte deltagere
• Dagpengemodtagere

• Jobparate

Knap så oplagte deltagere
• Aktuel gruppe aftales ved indgåelse af aftale

Hvad er inklusiv
• Kontaktsamtaler – samtale hver 4. uge i 52 uger

• Kursus – 2 ugers “Effektiv jobsøgning”

• Netværk med personlig jobformidler – 3 timer pr. uge i de  
 sidste 30 uger

• Skriveværksted – kan frit benyttes

Moduler
• CV-guide

• Digital jobsøgning - CV på Jobnet 

• Jobsøgningsguide A - teori

• Jobsøgningsguide B - hands on

• Jobsamtaleguide

• Jobsamtale med erhvervsleder

• OFUS jobprofil

• Joblog / Lovgivningen

Særligt ved dette forløb
• Kursus i “Effektiv jobsøgning” er inkluderet 

• Skriveværksted til fri afbenyttelse og netværk ved personlig  
 jobformidler

• Intensivt og højt tempo

• Der stilles krav – og konkrete opgaver fra gang til gang

Kontaktsamtaler / Myndighed, kursus & netværk, 52 uger
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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
• Afklaring 

• Sparring på CV og ansøgning – og undervisning i CV og  
 ansøgning 

• Et opdateret CV 

• En ansøgning efter JobNudg metoden 

• Opdatering af CV på Jobnet 

• Viden om digitale redskaber 

• Sparring på LinkedIn profil 

• En OFUS jobprofil 

• Viden om muligheder og jobåbninger 

• Viden om lovgivningen – ret og pligt, herunder geografisk  
 mobilitet. 

• Undervisning i joblog 

• Et netværk – med andre, der gerne vil ha’ job 

• En personlig jobformidler 

• Hjælp til IT 

• Viden om jobsamtaler 

• Jobsamtale med erhvervsleder.

JobNudg


