OM RAMSDAL
»Professionalisme, empati og begejstring kendetegner vores arbejde.« Ramsdal Job & Karriere er en del af Ramsdal
Gruppen, der er et danskejet konsulenthus med ca. 100 engagerede og erfarne medarbejdere. Vi har aktiviteter inden
for rekruttering & udvælgelse, genplacering samt leder- &

INDIVIDUEL
JOBCOACHING

ledelsesudvikling. Du finder os 20 steder i landet, og vi løser opgaver for en lang række jobcentre og virksomheder
over hele landet. Vi arbejder med kontaktforløb for ledige,
forsikrede såvel som ikke-forsikrede, og med vejledningsog afklaringsforløb for borgere på kontanthjælp, ledighedsydelse eller sygedagpenge.
Vores opgave er at få vores kandidater i job, og for at nå det
mål anvender vores konsulenter deres viden og mangeårige
og meget alsidige erfaringer til at skabe det rigtige match
mellem kandidat og virksomhed. Det giver gode resultater,
så rigtig mange af vores kandidater kommer i job.
Vi arbejder ud fra en målsætning om, at vi gennem sparring
og rådgivning bedst hjælper dig videre. Vi ser forløbet frem
mod det nye job som en rejse, hvor vi sammen tilpasser vejen, rejseformen og rejsemålet til dine evner, ønsker og realistiske muligheder. Således får du stor medindflydelse og
medansvar for, at du lander på den optimale destination.
Du kan læse mere på www.ramsdalgruppen.dk eller ringe
på 7630 0101.

www.ramsdalgruppen.dk
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Se mere på www.ramsdalgruppen.dk, hvor
du også finder oplysninger om kontoret med
kort og kørselsvejledning.
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