
Hvad er det?
Coaching er en effektiv arbejdsmetode til at skabe 

udvikling hos mennesker, der ønsker at bevæge 

sig fra deres nuværende ståsted mod nye destina-

tioner og mål. 

Individuel coaching består typisk af 2-8 møder. En 

individuel coachingsession har typisk en varighed 

af 1 time. 

Coachingen er et meget effektivt redskab til at 

hjælpe den ledige med at få afklaring og til at lave 

en effektiv strategi til at opnå selvforsørgelse.

Formålet
• Kompetence- og ressourceafklaring 

• Afklaring af jobmål 

• Barrierehåndtering 

• Aktivering af netværk 

• Opbygning af en skarp ansøgning og et  

målrettet CV 

• Karriererådgivning og karriereplanlægning 

• At forberede og træne ansættelsessamtalen 

• Virksomhedsrettet aktivering med henblik på 

selvforsørgelse  

Vi sikrer
• Ejerskab - vi sikrer, at den ledige tager personligt 

ejerskab for sin situation 

• Jobsøgningsstrategi- klarhed over sin jobsøg-

ningsstrategi og sine målsætninger 

• Handling- bevægelse fra tanke til handling 

INDIVIDUEL COACHING

Et udviklende forløb, der afklarer og bringer den 
ledige tættere på selvforøgelse
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Herning

Om Job Vision

Kontakt os
allerede i dag for en uforpligtende snak om, 

hvad jeres ønsker og behov er.

Kontakt os på telefon 70 10 33 35 eller på 

mail jobvision@jobvision.dk

Job Vision har kontorer 
i hele Danmark

Job Vision er et landsdækkende konsulenthus for 

mennesker, der har brug for coaching og spar-

ring, fordi de har mistet deres arbejde, føler sig 

stresset eller mistrives på arbejdspladsen. Vi ar-

bejder tæt sammen med erhvervsvirksomheder, 

forsikringsselskaber og jobcentre i hele landet.

Når vi arbejder, tror vi på individuelle forløb, 

der udvikler hvert enkelt menneske, vi kommu-

nikerer uden omsvøb og brænder for at flytte 

grænser. Og vi gør det med stor respekt for den 

enkelte og med ordentlighed. Det er i vores op-

tik den bedste forudsætning for at skabe positiv, 

varig forandring.


