Tilbud på karriererådgivning
En god investering 5l din frem5d
Jeg assisterer dig med gode råd og rådgivning i forbindelse med dit jobski6e. Måske ønsker
du en ny start jobmæssigt? Uanset hvad så kan du vælge hvad du gerne vil have hjælp Al,
eller også kan jeg skræddersy dit forløb, så det matcher dine helt egne ønsker og behov.
Der kan være mange årsager Al at benyEe sig af et karriereforløb. Mange har, i de senere år,
været igennem en turbulent Ad med omstruktureringer, ændringer i organisaAonen –
og/eller nye ledere og kolleger.
Dermed kan der opstå et behov for ændringer arbejdsmæssigt eller blot en lu6forandring.
Vi er gode Al at tage bilen Al syn, gå Al frisøren, træning og andre Ang – deEe er en god
investering Al at pleje din fremAd og sikre du kommer godt videre Al nye muligheder.
Jeg sæEer en ære i, at være din ambassadør og sikre et professionelt og godt forløb - med
en løbende opfølgning.
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Hvilke muligheder 5lbyder jeg?
Vælg gerne ud fra nedenstående muligheder, hvad du ønsker hjælp til. Kan du ikke finde dit
behov er du velkommen til at spørge mig.
ü Hvordan skal CV’et se ud for at sælge mig bedst?
ü Hvordan skal jeg søge den næste stilling - hvordan skal ansøgningen præsenteres?
ü Hvor skal jeg finde det næste job henne, og hvad er den bedste måde at gøre det på?
ü Hvad er det egentlig der motiverer mig?
ü Hvad kan jeg – vil jeg – skal jeg?
ü Hjælp til at skrive mit CV (3 konsulenttimer)
ü Gode idéer til min ansøgning (1 konsulenttime)

Link &l hjemmesiden
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Hvordan præsenterer jeg mig bedst?
ü Forberedelse til jobsamtaler – hvilke spørgsmål er gode at stille m.m.
ü Hvad siger mit kropssprog?
ü Hvilke signaler sender jeg og passer dét til det job jeg søger?
ü Hvordan kan jeg sælge mig bedst til en jobsamtale?

Hvad koster denne investering?

Du vælger selv en session gang på gang á cirka 70 minuEers varighed
Faktureres e*er hver gang
Køb af 3 sessions
Hele beløbet faktureres ved opstart
Skræddersyet karriereforløb med 6 moduler e6er eget valg
(eksklusiv skrivning af dit CV)
Bliver faktureret i 2 dele. 50% ved opstart og 50% ved afslutning
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á 2.500 kr. pr. session inkl. moms
3 sessions i alt 6.225 kr. inkl. moms
6 sessions i alt 11.900 kr. inkl. moms

