
På dette modul er omdrejningspunktet en målrettet og 
individuel indsats, hvor der er særligt fokus på at se dine 
kompetencer i et større perspektiv, at brede din vifte 
af jobmuligheder ud og rette din jobsøgning mod hele 
arbejdsmarkedet.

Hvordan foregår det?
Modulet er i høj grad individuelt tilrettelagt med henblik 
på, at give dig den bedste støtte og sparring i din 
jobsøgning. Omdrejningspunkterne vil være intensiv 
jobsøgning, omkvalificering af dine kompetencer samt 
personlig jobformidling, som alt sammen skal sikre, at du 
kommer videre i job 
hurtigst muligt. 

Du møder til individuelle samtaler med din personlige 
AS3-rådgiver, som vil give dig sparring og støtte til at 
fastholde en intensiv jobsøgning og se nye muligheder. 
Sammen lægger I en plan og finder ud af, hvilke andre 
strategier og metoder, du skal arbejde med for at styrke 
og optimere jobsøgningen, skabe jobåbninger og finde 
konkrete job, samt, hvilke konkrete jobsøgningsaktiviteter, 
du skal tilbydes.

Vores virksomhedskonsulent samarbejder under hele 
forløbet med dig om at finde job, der matcher din profil. 
Derudover deltager du i vores virksomhedsrettede forløb, 
hvor der arbejdes målrettet med at finde jobåbninger 
og skabe konkret kontakt til virksomheder med henblik 
på ordinær ansættelse, ansættelse med løntilskud eller 
etablering af virksomhedspraktik. 

Alt efter behov vil du med baggrund i dine kompetencer 
få tilbudt at deltage i et kort opkvalificeringskursus internt 
hos AS3 Employment. Desuden har du mulighed for at 
deltage i vores jobklub, som giver dig mulighed for at 
hente sparring, ideer og støtte, at skabe netværk samt at 
få inspiration fra virksomheder og samarbejdspartnere. 

Kontakt os
Vil du vide mere?
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har 
spørgsmål til AS3 Employments Modul 3.
Telefon 82 10 00 50
E-mail lvuhovedstaden@as3.dk 

Her er vi
AS3-Center Frederiksberg
Solbjergvej 3, 4. og 5. sal
2000 Frederiksberg 

AS3 er en professionel rådgivningsvirksomhed, der siden 1989 har hjulpet  
mennesker  videre i job og karriere. Læs mere på www.as3employment.dk
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