
JobJagt 
Jobsøgning for jobparate

Den lediges jobperspektiv understøttes – med fokus på hurtig selvforsørgelse. Vi giver sparring på 
CV og ansøgning – og underviser i de nyeste jobsøgningsteknikker. Vi tilfører konkrete teknikker og 
værktøjer, der gør at den ledige bryder med uhensigtsmæssig jobsøgningsadfærd – og bliver inviteret 
indenfor til næste jobsamtale. 

Målrettet forløb med fokus på støtte til jobsøgning



Et målrettet forløb med fokus på støtte til jobsøgning. 

Via forløbet understøttes den lediges jobperspektiv og hurtig 
selvforsørgelse. Der gives sparring på CV og ansøgning – og 
der undervises i de nyeste teknikker heri. Vi tilfører konkrete 
teknikker og værktøjer, der gør at den ledige bryder med uhen-
sigtsmæssig jobsøgningsadfærd – og rent faktisk bliver inviteret 
indenfor til næste jobsamtale. Mulighed for individuel støtte til 
at kontakte virksomheder. 
 
 
Kursus type
Kombi: Hold, netværk og individuelle samtaler, 4 uger  
 

Hvad er inklusiv
• Holdundervisning & Jobkontor

• Personlig jobcoach – individuelle samtaler

 

Moduler
• Effektiv jobsøgning, herunder optimering af CV, jobansøg- 
 ning, forberedelse til jobsamtalen, præsentationsteknik og  
 netværksinddragelse
• Jobkontor – CV og ansøgninger målrettes og virksomheder  
 opsøges
• Hjælp til at lave aftaler med arbejdsgiver 

Varighed
• 4 uger 

• Fremmøde til holdundervisning, Jobkontor, individuelle sam- 
 taler og afsluttende samtale

Jobsøgningsforløb for jobparate borgere
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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
• Helt konkrete redskaber til sin jobsøgning

• Metoder til at skrive CV og ansøgning

• Svar på de mange spørgsmål

• De fornødne værktøjer til:

 o At blive inviteret til næste jobsamtale

 o At være forberedt og ”brænde igennem” ved jobsamtalen

 o At få jobbet!

• Adgang til Integros store virksomhedsnetværk

JobNudg


