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KARRIERERÅDGIVNING



Hvad tilbyder vi dig?

I samarbejde med HK Sydjylland tilbyder JOBINPLACE individuelle job- og 
karrierevejledningssamtaler, med udgangspunkt i din situation og dine behov. 

Vi tilbyder dig en personlig jobcoach, som er din faste sparringspartner. 
Gennem sparring, rådgivning og konkrete værktøjer finder jobcoachen sammen 
med dig ud af, hvad du kan, gerne vil og hvordan du kommer derhen. 

JOBINPLACE tilbyder alle aspekter af karriererådgivning og kan rådgive inden 
for en lang række temaer og emner, som f.eks.:

•    Karriereretning og branche

•    Kompetenceafklaring

•    Motivation og trivsel

•    Personlig branding

•    Præsentationsteknik og jobsamtaler

•    CV og ansøgninger

•    Selvledelse og copingevne

•    Kommunikations- og formidlingsevne

•    Brug af LinkedIn

•    Netværk og Jobsøgningsstrategi

Sammen med individuel rådgivning og vejledning vil du få konkrete 
jobsøgningsredskaber og støtte til at lægge en effektiv jobsøgningsstrategi med 
et solidt ansøgningsmateriale. 

Vores jobcoaches har et solidt kendskab til arbejdsmarkedet og 
virksomhedernes behov og er i løbende dialog med dem for at sikre opdateret 
viden og for at være en del af udviklingen på arbejdsmarkedet. 

Jobcoachens virksomhedsnetværk og -viden anvendes aktivt, så din 
jobsøgning konkretiseres og relateres til specifikke virksomheder og potentielle 
jobåbninger. 



Hvad er formålet med samtalerne?

Samtalerne har til formål at medvirke til, at du opnår indsigt i egne ressourcer 
og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet gennem en individuel, målrettet 
sparring.

Det overordnede formål er, at du hurtigst muligt vender tilbage i et job, som 
matcher dig.

Opstart
Din vejleder ved HK Sydjylland henviser dig til samtaler hos JOBINPLACE. 

Du bliver herefter kontaktet af din personlige jobcoach hos JOBINPLACE for 
at aftale tidspunkt for første samtale.

Hvor finder samtalerne sted? 

Samtaler afholdes via Teams, telefonisk eller hos JOBINPLACE i Horsens – 
det er helt op til dig og aftales med din jobcoach hos JOBINPLACE.

Samtaler med fysisk fremmøde afholdes hos: 

JOBINPLACE
Grønlandsvej 3, 3. sal
8700 Horsens 

Vores lokaler ligger på 3. sal (tagetagen) i Horsens Sundhedshus.

Hvis du kommer i bil, kører du ind ved Sundhedshusets P-hus. Fortsæt 
op ad ramperne til 3. sal, hvor JOBINPLACEs lokaler befinder sig. Der er 2 
timers gratis parkering med P-skive på P-dækket på 3. sal.



Der er ca. 15 minutters gang til Horsens Banegård. Bybus nr. 2 stopper 
desuden på Grønlandsvej, lige foran Sundhedshuset. 

Der er elevator samt trappeopgang op til lokalerne, lige til venstre for 
opkørslen til Sundhedshusets P-hus.  

Vi glæder os til at se dig!

Hvem er JOBINPLACE?

JOBINPLACE er et konsulentfirma, som tilbyder specialiserede 
løsninger til kommuner, a-kasser og virksomheder. Ydelserne omfatter 
kompetenceafklaring, match og formidling til uddannelse og job samt 
arbejdsplads- og arbejdsmarkedsfastholdelse. 

Læs mere på www.jobinplace.dk

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål? 

JOBINPLACE
Grønlandsvej 3, 3. sal
8700 Horsens

Kontakt os på karriere@jobinplace.dk 

 


