JOBKONSULENTFUNKTION

Hartmanns jobkonsulentfunktion er et individuelt
tilrettelagt forløb, der styrker dine muligheder for at
få et job
HVAD KAN HARTMANNS HJÆLPE MED
Det afhænger af dine konkrete ønsker og behov. Men
vi kan f.eks. hjælpe dig med:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

At afdække og sætte ord på dine kvalifikationer
og kompetencer
At skabe overblik over dine muligheder og ønsker
At se nye muligheder, hvis du er ”kørt fast” i din
jobsøgning
At finde jobområder og konkrete jobs, der matcher dine kompetencer
At øge din viden om specifikke brancher og/eller
jobområder
At gøre din ansøgning skarpere i forhold til konkrete stillinger
At hjælpe dig med at skabe kontakt til virksomheder f.eks. via Hartmanns virksomhedsnetværk
At etablere virksomhedspraktik og/eller ansættelse med løntilskud, med henblik på afklaring, opkvalificering eller at du kan udbygge dit netværk
At hjælpe dig i forhold til andre ordninger, som
kan hjælpe dig i job f.eks. opkvalificeringsjobs og
jobrotation

markedet i Storkøbenhavn og resten af Sjælland samt
kontakter til mange af områdets virksomheder.
Antallet af samtaler og samtalernes længde afhænger af dit konkrete behov. På samtalerne får du sparring og rådgivning i forhold til din aktuelle situation,
og de udfordringer du eventuelt oplever i din jobsøgning.
Jobkonsulenten kan f.eks. hjælpe dig med at finde
arbejdsgivere der matcher dine kompetencer, vinkle
konkrete ansøgninger, træne jobsamtalen forud for en
rigtig jobsamtale, eller vi kan afdække, om der er andre brancher eller jobfunktioner, som du kan overveje,
fordi dine kompetencer også kan anvendes der.
VIRKSOMHEDSRETTEDE TILBUD:
Er du ikke i job efter de 4 ugers samtaleforløb, fortsætter du i et virksomhedsrettet tilbud f.eks. virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Formålet
med det virksomhedsrettede tilbud afhænger bl.a. af
indholdet i din jobplan, men målet er at styrke dine
muligheder for at opnå ordinært job, fleksjob, lærlinge/uddannelsesplads.
Jobkonsulenten følger løbende op på virksomhedspraktikken eller løntilskuddet med henblik på at sikre,
at alt forløber som aftalt og for at afdække jobmulighederne ved tilbuddets afslutning.

Uanset hvad vi hjælper dig med er målet, at du hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet.
INDHOLD
Jobkonsulentfunktionen består af et samtaleforløb
samt et eller flere virksomhedsrettede tilbud.
SAMTALEFORLØB:
Når du henvises til Hartmanns, starter du med et
samtaleforløb på op til 4 uger. Samtaleforløbet består
af individuelle samtaler med Hartmanns Jobkonsulent. Jobkonsulenten har et stort kendskab til arbejds-
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KONTAKTFORLØB OG MYNDIGHEDSOPGAVER:
Hartmanns varetager kontaktforløbet og visse myndighedsopgaver under forløbet.
METODE
I Hartmanns arbejder vi ud fra en anerkendende
tilgang, hvor vi har fokus på dine ønsker, kompetencer
og ressourcer, samt hvordan disse kan foldes ud og
matches med muligheder på arbejdsmarkedet.
Vi coacher og støtter dig i denne proces, men samtidig lægger vi vægt på, at du selv tager ansvar for din
situation og bidrager aktivt til processen.
LOKALER OG FACILITETER
Forløbet afvikles i vores afdeling i Taastrup Stationscenter (Selsmosevej 2, 2630 Taastrup).
Afdelingen er centralt beliggende i forhold til offentlig
transport, og der er endvidere gratis parkeringspladser, hvis du er i bil.

Du kan læse mere om Hartmanns på
www.hartmanns.dk
KONTAKT
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os:

DAGMARA BREINHOLST, Chefkonsulent
E-MAIL:
TEL:		

dagmara. breinholst@hartmanns.dk
+45 4121 1396

ALMA GAVRIC, Jobkonsulent
E-MAIL:
TEL:		

alma.gavric@hartmanns.dk
+45 4121 1379

ADRESSE
Hartmanns A/S
Selsmosevej 2
2630 Taastrup
TEL: +45 7020 0383

Du har adgang til computere, printere, aviser, køkkenfaciliteter mv. samt gratis kaffe og te.
HVEM ER HARTMANNS?
Hartmanns er et moderne konsulenthus, som bl.a.
arbejder med rekrutterings-, vikar- og anden aktør
området.
Vi har et dybdegående kendskab til det danske
arbejdsmarked - herunder arbejdsmarkedet i Storkøbenhavn samt resten af Sjælland.
Hartmanns har et stort virksomhedsnetværk, som
vi trækker på i forbindelse med forløbet. Netværket
dækker en bred vifte af brancher og jobfunktioner.
Vores konsulenter arbejder ud fra værdierne gensidig
respekt, samarbejde, resultatskabelse og innovation.
Hartmanns er i 2013 blevet kåret til Danmarks 2. bedste arbejdsplads af Great Place to Work i kategorien
mellemstore arbejdspladser.
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