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Jobbooster

Jobbooster er et boost til ledige faglærte borgere, der hjælper med at få dem effektivt i job. Boostet tager to uger og 
fokuserer især på at skabe motivation og konkret fremdrift. På de to uger modtager deltagerne både undervisning i form 
af temadage om relevante jobsøgningsemner samt teambaseret sparring på deres egen jobsøgning. Derudover rummer 
ugerne et udvalg af praktiske jobsøgningsværktøjer, som der arbejdes grundigt med på holdbasis, i teams og individuelt.
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Velkomstdag  |  Fokus på personlighed og teamwork
• Undervisning i adfærd og teamwork (EASI-typologi) 
• Inddeling af deltagere i fem teamsMA
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Temadag  |  Fokus på troværdigt salg
• Undervisning i at blive hørt, husket og forstået
• Diskussion af behov for ændret adfærd

Sparringsdag  |  Fokus på motivation
• Sparring på motiverende opgaver og arbejdspladser
• Sparring på motiverende kollegaer og ledere

Sparringsdag  |  Fokus på personlig præsentation
• Sparring på præsentation til arbejdsgivere
• Sparring på uopfordret jobsøgning

Temadag  |  Fokus på kompetencer
• Definition af fem faglige og personlige kompetencer
• Beskrivelse af kompetencers udbytte (EFU-model)

Temadag  |  Fokus på handleplaner
• Undervisning i at handle på planer og mål
• Udarbejdelse af detaljeret fire-ugers indsatsplan

Temadag  |  Fokus på digitale værktøjer
• Undervisning i vigtige digitale platforme
• Indkredsning af 10 potentielle arbejdsgivere

Jobsøgningsdag  |  Fokus på uopfordret jobsøgning
• Facilitering af jobsøgning
• Udvælgelse af 20 nye arbejdsgivere

Jobsøgningsdag  |  Fokus på uopfordret jobsøgning
• Facilitering af jobsøgning
• Udvælgelse af 20 nye arbejdsgivere

Opsamlingsdag  |  Fokus på videre jobsøgning
• Diskussion af veje og hjælp til målet
• Indmelding i alumnigruppe og netværk

Morten Tange
Indehaver og karriererådgiver
+45 2078 4424
mt@karrierecoach.dk

Allan Nielsen
Seniorkonsulent og karriererådgiver
+45 7022 2923
an@karrierecoach.dk


