
STRUKTUR DELTAGERE OG FOKUS BEMÆRKNINGER

Opstartsmøde
Ledelsen og Jobboozt.
Rammer og indhold aftales, og 
der afstemmes forventninger. 

Hvis der er lavet en årlig aftale, 

er pris og indhold aftalt i denne.

Kandidatmøde - fælles
introduktion til forløb. 

Alle kandidater på holdet samt 
konsulent. Introduktion til forløbets 
rammer samt indhold på forløbet. 
Udlevering af forløbsplan og 
workshopoversigt. 
Varighed op til 3 timer.  

Såfremt kandidaten efter dette møde 
ikke vælger at benytte outplacment-
forløbet, fremsendes der ikke en 
faktura. 

Workshop 1

Workshop 2

Afklaring af personlige og faglige 
kompetencer. Typisk varighed op til 
4 timer. 
Korte individuelle sparringsmøder på 
10 min. vil være en del af 
workshoppen. 

I løbet af workshoppen vil der være 
mulighed for sparring med konsulenten 
på konkrete opgaver og udfordringer. 

Der må forventes hjemmeopgaver fra 
gang til gang. 

Der arbejdes specifikt med materialet, 
og der skal igen påregnes hjemme- 

opgaver fra gang til gang.

Jobsøgningsstrategi og målsætninger 
samt motivationen for at udføre de 
nødvendige handlinger. 
Varighed op til 4 timer.

Her vil der bliver fulgt op på 
udarbejdelsen af CV som 
fundament for den digitale 
præsentation.

Netværk og sociale medier.
Der arbejdes med konkret kort-
lægning af kandidatens netværk og 
profilen på især LinkedIn.
Eventuelt video CV.
Varighed op til 4 timer. 

Der arbejdes ud fra komptence- 

afklaringen og værdier/holdninger.

Værdier og holdninger. Udarbejdelse 
af profiltekst og færdiggørelse af et 
brutto CV. 

Typisk varighed op til 4 timer. 

Workshop 3

Workshop 4

Workshop 5

Kontakt til virksomheder. 
Der arbejdes på den telefoniske 
kontakt samt mere klassiske 
ansøgninger og anvendelsen af 
LinkedIn som kontaktkanal. Såvel 
opfordret som uopfordret.
Endvidere fokus på at lave opfølg- 
ning på dialog med virksomheder. 
Varighed op til 6 timer.

Et størrre fokus på selve salgs-

indsatsen og den kulturelle forståelse. 

Workshop 6

Jobsamtalen. 
Der arbejdes med rollespil, og 
kandidaterne forberedes på 
jobsamtalens præmisser.  
Varighed op til 3 timer. 

Formålet er at gøre kandidaten klar, 
troværdig og fokuseret i jobsamtalen.

Workshop 7

Klar til start. En kortere workshop 
med fokus på socialisering og 
fastholdelse af nyt job.
Varihed op til 2 timer. 

På denne workshop evalueres 
forløbet af kandidaterne. 

Evalueringsmøde

Ledelsen og Jobboozt. 
På baggrund af forløbet og 
evalueringer fra kandidater samt 
resultater vurderes forløbet op imod 
forventningerne. 

Eventuelle justeringer i forhold til 
rammeaftaler.


