
Målrettet og personlig jobsøgningsrejse


med Candenos

Digitale Kurser



4 ugers jobsøgningskursus v. Ricki Nielsen

Udbytte:


Onlinekurset tager udgangspunkt i, hvordan andre har haft succes i deres jobsøgning, 


hvad markedet efterspørger af en jobsøger, og hvordan jobsøgningen ser ud gennem 


rekrutteringspersonens øjne.



Borgeren vil gennem konkrete opgaver finde sin egen vej til en succesfuld jobsøgningsproces 


og via effektive værktøjer samt simple strategier være i stand til at føre den ud i livet. 



Kurset er videobaseret og borgeren kan gennemgå det præcis når det passer ind i hverdagen.

Digitalt kursus hos Candeno & jobsøgningsekspert Ricki Nielsen



Onlinekurset indeholder

Kurset indeholder seks kapitler hver med video og tilhørende guidebog, hvor kandidaten 


gennemgår emner inden for:

 Stillingsopslage

 Ansøgnin

 CV’e

 LinkedI

 Netvær

 Jobsamtalen

Digitalt kursus hos Candeno & jobsøgningsekspert Ricki Nielsen



Oversigt for 4 ugers digitalt forløb



Det lærer borgeren på forløbet

Stillingsopslaget

JobsamtalenNetværkLinkedIn

CV’etAnsøgning

Netværke dig til et job, uanset om du er 
introvert eller ekstrovert.



Vise gennemslagskraft og personlighed, 
så ansættelsesudvalget vælger dig.




Udfylde din profil, vælge den rigtige strategi 
og lande dit næste job via LinkedIn.




Skrive et målrettet CV med resultater, der 
fanger læseren på under 10 sekunder.


Skrive en fremadrettet ansøgning, der 
viser din motivation og får dig til samtale.

Ringe på stillingsopslaget og stil de rigtige

spørgsmål uden at spilde nogens tid.





“ "JEG FIK JOBBET!!! Det krævede kun én ansøgning og én samtale efter 


dit kursus - efter 11 måneders ledighed. De ringede for en halv time siden 


og sagde, at de sprang samtale nummer to over - de ville gerne have mig! 


Der var 111 ansøgere og fem til samtale. Jeg vil anbefale kurset til alle!"



“ "Gå hjem og udarbejd fem konkrete forslag til noget, du kan gøre for 


dem lige nu og her, hvis de ansætter dig. Det var Rickis råd til mig før 


en forestående jobsamtale. Jeg fulgte Rickis råd. Og fik jobbet! 


Med den begrundelse, at jeg med mine fem konkrete forslag havde 


taget direktøren med storm og viftet de andre kandidater af banen."



- Tanja H.

Det siger andre kursister...

- Sophie E.



Adgang til Candenos karriereplatform

Alle deltagere på kurset får adgang til Candeno med hjælp til CV & Ansøgning. 



Vi har hjulpet mere end 15.000 borgere med hjælp til CV & Ansøgning.



På platformen kan du få professionel karriererådgivning alle ugens dage.

Som noget ekstra!

Candeno vil løbende udvikle og forbedre forløbet i tæt samarbejde med 


kursusansvarlige, jobcentre og borgere.


