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Københavns Kommune har valgt Hartmanns som én
af 5 leverandører, der skal hjælpe ledige akademikere
i job. Københavns Kommune har på forhånd fastlagt, hvilket indsatsmodul du henvises til, varigheden
af modulet samt antallet af timer. Men du kan frit
vælge, hvem af de 5 leverandører, som skal hjælpe dig
videre.

•

At udvikle og styrke dit netværk, herunder hvordan du anvender det i en jobsøgningssammenhæng

•

At hjælpe dig med kontakt til virksomheder og
kontaktpersoner f.eks. via Hartmanns virksomhedsnetværk

I denne brochure beskriver vi i korte træk indholdet af
Hartmanns Indsatsmodul 2.

Uanset hvad vi hjælper dig med er målet, at du kommer i job.

hvad kan vi hjælpe med
Det afhænger af dine konkrete ønsker og behov. Men
vi kan f.eks. hjælpe dig med:

metode
Hos Hartmanns er du i centrum. Vi arbejder ud fra en
anerkendende tilgang (Appreciative Inquiry), 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.

•

At afdække ressourcer og kompetencer, som du
måske ikke er bevidst om

•

At omsætte dine faglige kvalifikationer og kompetencer til konkrete muligheder på arbejdsmarkedet – f.eks. i nye brancher og/eller jobfunktioner, hvis du overvejer brancheskift

•

At opkvalificere dine kompetencer på områder,
som styrker dine jobmuligheder

•

At gøre din profil skarpere i forhold til konkrete
stillinger

•

At øge din viden om specifikke brancher og/eller
jobområder f.eks. via oplæg fra virksomheder,
besøg på arbejdspladser, virksomhedspraktik mv.

•

At øge din viden om ordninger, som kan hjælpe
akademikere i job f.eks. videnpilotordningen, akademikerkampagnen mv.

indhold
Københavns Kommune har på forhånd fastlagt dit
timetal og en ramme for forløbet.
Indenfor denne ramme afdækker vi sammen dine
ønsker og behov samt lægger en plan for dit forløb
hos Hartmanns.
Planen indeholder bl.a. de konkrete aktiviteter, som
dit forløb består af med henblik på at understøtte din
jobsøgning og dine muligheder for hurtigt at komme
i job.
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Karriererådgivning
for akademikere
Indsatsmodul 2 består altid af individuelle vejledningssamtaler f.eks. personlig rådgivning og coaching.
Derudover skal du som udgangspunkt deltage i
mindst 1 af følgende omkvalificeringer:
•

Forretningsforståelse

•

Regnskab, økonomi- og budgetstyring

•

Projektstyring og –ledelse

•

HR-arbejdslivets faser

•

Udarbejdelse af Business Cases

Forløbet kan derudover f.eks. indeholde et eller flere af
følgende elementer:
•

Formidling til ordinært job

•

Intensiv jobklub med f.eks. virksomhedsbesøg eller oplæg fra bl.a. Hartmanns, virksomheder, mv.

•

Jobsøgning i små og mellemstore virksomheder

•

International jobsøgning

•

Netværksmøder

•

Virksomhedspraktik og/eller ansættelse med
løntilskud med henblik på afklaring eller opkvalificering

lokaler
Forløbet afvikles i vores afdeling på Vesterbro. Afdelingen er centralt beliggende i forhold til offentlig transport, og der er endvidere gratis parkeringspladser
(2 timers parkering), hvis du er i bil.

hvem er hartmanns?
Hartmanns er en af landets største konsulentvirksomheder inden for rekruttering, vikar, newplacement og
anden aktør-området.
Vi har et dybdegående kendskab til det akademiske
arbejdsmarked samt mere end 10 års erfaring med
karriererådgivning for akademikere.
Hartmanns er kendt for gennemprøvede koncepter,
erfarne konsulenter, et højt fagligt niveau samt et
stort landsdækkende virksomhedsnetværk.
Netværket dækker bl.a. internationale virksomheder,
større danske virksomheder, små og mellemstore
virksomheder samt statslige, regionale og kommunale
arbejdspladser.
Vores konsulenter arbejder ud fra værdierne gensidig
respekt, samarbejde, resultatskabelse og innovation.
Hartmanns er i 2011 og 2012 blevet kåret til Danmarks
3. bedste arbejdsplads af Great Place to Work i kategorien mellemstore arbejdspladser.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til Indsatsmodul 2, er du velkommen til at kontakte os:

jan pinndal, Chefkonsulent
E-MAIL:
TEL:		
TEL:		

jan.pinndal@hartmanns.dk
+45 4121 1375
+45 7020 0383

Hartmanns A/S,
Flæsketorvet 91 K (Kødbyen),
1711 København V
Du kan læse mere om Hartmanns på
www.hartmanns.dk

Du har adgang til computere, printere, aviser, køkkenfaciliteter mv. samt gratis kaffe og te.
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