
PRIVAT KARRIERERÅDGIVNING

Karriererådgivning hos Job Vision er en målrettet 

og individuel proces, hvor målet er, at du kommer 

hurtigt videre i arbejdslivet. 

Vi ved, hvad erhvervslivet efterspørger, når det 

gælder personlighed, kompetencer og motivation, 

og det gør, at vi kan arbejde målrettet med din 

personlige afklaring og formidling. Vi tager vores 

opgave og ansvar alvorligt og møder dig med 

respekt og ordentlighed. 

Job Visions karriererådgiver er din fortrolige, når 

det handler om din karriere. Karriererådgiveren er 

specialisten, som gør dig skarp til det næste skridt 

i karrieren. Sammen udnytter I de muligheder, som 

karrieremæssigt sætter dig i førersædet og gør 

dig attraktiv til din næste ansættelse.

Du kan købe det antal samtaler der giver mening 

for dig. Betaling sker via MobilePay i forbindelse 

med samtalen. 

Fordele for dig
• Du får støtte og sparring til din jobsøgning

• Du får en målrettet strategi

• Du får adgang til Job Vision Online jobsøg-

ningsportal med alle de redskaber, du har 

brug for som ledig.

Hvordan foregår det?
Førstesamtale:

• Introduktion til samtalen eller forløbet af 

din karriererådgiver 

• Afklaring af forventninger til og mål for  

din fremtidige karriere

• Konkret handleplan 

Efterfølgende samtaler:

• Sparring på CV og ansøgning

• Kompetenceafklaring

• Identificering af muligheder og jobmål

• Sparring på jobsamtalen

• Aktivering af dit netværk 

• Inspiration og værktøjer til en effektiv  

jobsøgning

• Adgang til Job Vision digitale jobsøgnings-

univers i 3 måneder med alle de redskaber, 

der er nødvendige i en jobsøgningssituation 

Vi glæder os til at møde dig og sammen finde 

dit næste job.

      MobilePay: 185891 

      Pris: 995,- pr. samtale

”Det har hele vejen igennem været en fornøjelse at arbej-

de sammen med jer. Det har givet mig den motivation, jeg 

manglede, hvilket uden tvivl har været afgørende for, at 

jeg har nået målet.”

Tidligere forløbsdeltager



Aalborg

Rebild

Hobro

Fredericia

Vojens

Odense

Rønne

København

Brøndby

Hillerød

Roskilde

Næstved

Aars

Aarhus

Randers

Struer

Herning

Job Vision har kontorer 
i hele Danmark

Om Job Vision
Job Vision er et landsdækkende konsulent-

hus for mennesker, der har brug for coach-

ing og sparring, fordi de har mistet deres 

arbejde, føler sig stresset eller mistrives på 

arbejdspladsen. Vi arbejder tæt sammen 

med erhvervsvirksomheder, forsikrings- 

selskaber og jobcentre i hele landet.

Når vi arbejder, tror vi på individuelle forløb, 

der udvikler hvert enkelt menneske, vi kom-

munikerer uden omsvøb og brænder for at 

flytte grænser. Og vi gør det med stor res-

pekt for den enkelte og med ordentlighed. 

Det er i vores optik den bedste forudsæt-

ning for at skabe positiv, varig forandring.
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70 10 33 35          jobvision@jobvision.dk          www.jobvision.dk


