
ERFAREN JOBCOACH SØGES TIL BALLERUP 
 
Brænder du for at hjælpe ledige i job? Kan du få dit netværk til at åbne dørene for mennesker, der har 
brug for støtte til at komme ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse? Så har vi en spændende 
karrieremulighed for dig!  
 

Ballerup 
Der venter dig 35 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som alle har brug for din støtte 
i det individuelt tilrettelagte forløb, med sigte på at få fodfæste på arbejdsmarkedet.  
 
Dine opgaver bliver at holde individuelle motiverende samtaler, gruppevejledning/undervisning, samt 
at hjælpe med at skaffe jobåbninger, virksomhedspraktikker og løntilskudsjob til dine kursister. Med 
opgaven følger også administrative opgaver, herunder også myndighedsnære opgaver. 
 

Kvalifikationer 
Vi forestiller os, at du  

• har erfaring med målgruppen, gerne i en beskæftigelsesrettet kontekst 
• er knivskarp til at skabe og udvikle relationer  til dine kursister, kollegaer og 

samarbejdspartnere 
• har erfaring med eller lyst til at undervise mindre grupper 
• har kundeflair og er serviceminded 
• har erfaring med myndighedsarbejde indenfor kontanthjælpsområdet 
• behersker brugen af relevante IT-værktøjer, herunder gerne Fasit og VITAS 
• har et godt virksomhedsnetværk at trække på 
• arbejder systematisk og er velformuleret, såvel mundtligt som skriftligt 

 
Personlige kompetencer 
Vi forventer, at du er 

• udadvendt 
• i besiddelse af et stærkt personligt drive 
• kreativ i din opgaveløsning  
• tydelig i din kommunikation 
• engageret og selvreflekterende 
• konstruktiv og mulighedsorienteret  
• resultatorienteret, vedholdende og målrettet 
• i stand til at bevæge dig i mange forskellige sociale kontekster  

 
Det er en forudsætning, at du har kørekort samt bil, og er villig til at bruge den i forbindelse med 
jobbet.  
 
Du tilbydes 
Et job, hvor du ikke kommer til at kede dig  der bliver ikke to dage, der er ens. Du får rig mulighed for 
at udfolde og udvikle dig, da vi når vores mål ved såvel velafprøvede metoder som ved nytænkning og 
kreativitet. Kulturen i JOBINPLACE er præget af en høj faglighed, stor dynamik og ikke mindst humor 
og hjertevarme. Vi er en ambitiøs og succesfuld virksomhed, som siden starten i 2008 har bistået 
tusindvis af sårbare borgere med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.  
 
Der er tale om en stilling på 37 timer pr. uge med opstart den 1. januar 2018 (vi venter dog gerne på 
den rette). Stillingen er tidsbegrænset, men løber minimum til 31. december 2018, med forventning 
om forlængelse. 



Interesseret? 
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Susanne Frank Andersen på 
telefon 2033 4562. 
 
Ansøgningsfrist er fredag d. 15. december 2017 kl. 12.00. 
Søg jobbet ved at sende en motiveret ansøgning og dit CV til Susanne Frank Andersen på 
sfr@jobinplace.dk  
 
Personlige samtaler afholdes i Ballerup i uge 51.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
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