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Moderne Jobsøgning er en håndbog der rummer svarene på, hvordan du finder og får jobbet anno 2013/14.
Den er ryddet for floskler og konsulent-darlings og er helt konkret. Fakta er valide og kommer fra Danmarks
største rekrutteringsanalyse. Det vil sige at man som læser får adgang til dem, der ansætter - hvad vil de have?
Hvad virker for dem? Hvad virker ikke? Der er plads til at skrive i bogen, at lave øvelser og finde eksempler
på alle de elementer man som jobsøger kan sidde og tvivle om - fra formuleringer i ansøgningen til de små
tricks man kun kender, hvis man har rådgivet et stort antal jobsøgende og samtidigt har haft god kontakt til
virksomhederne. Som krydderi har et par kendte sportsstjerner bidraget med deres tilgang til det at skulle gå
efter målet. Og 17 HR chefer fra større danske virksomheder er citeret. så man får de gode råd til at blive den,
der vinder jobbet...
Badeværelser På Kvaglundskolen fik vi af Esbjerg Kommune overdraget opgaven med at bringe
varmtvandsforsyningen op til moderne standard. om måneden. Morten er ejer, direktør og
outplacement-ansvarlig i ballisager. Hartmanns er uden for kategori – men fremtidens svar på det agile
jobmarked. om måneden. Vi specialiserer os i flere kompetencer end kategorien normalt tilsiger.
Herretøj fra de kendte fashion og modemærker – Stort udvalg – Fragt fra kun 25,- og afsendelse indenfor 24
timer – Køb dine varer og gaver online På Job-Guide finder du arbejdsgiverforeninger, cv-databaser,
deltidsjobs, elevpladser, fagblade, fagforeninger, fritidsjob, headhuntere, job, jobdatabaser, jobsøgning,

studiejobs og vikarbureauer Har I brug for hjælp til at rekruttere nye medarbejdere. dk er en hjemmeside hvor
jobsøgere og ledige kan få inspiration til deres jobsøgning. Vi er fagforening og a-kasse for dig, der
interesserer sig for salg og marketing. Du vil på denne side kunne blive inspireret af de mange instruerende
videoer, gode råd, CV og ansøgningsskabeloner … OM MORTEN BALLISAGER. Morten er ejer, direktør
og outplacement-ansvarlig i ballisager. Vi specialiserer os i flere kompetencer end kategorien normalt tilsiger.
Vi har alt du skal bruge til at komme i job. Herretøj fra de kendte fashion og modemærker – Stort udvalg –
Fragt fra kun 25,- og afsendelse indenfor 24 timer – Køb dine varer og gaver online På Job-Guide finder du
arbejdsgiverforeninger, cv-databaser, deltidsjobs, elevpladser, fagblade, fagforeninger, fritidsjob, headhuntere,
job, jobdatabaser, jobsøgning, studiejobs og vikarbureauer Har I brug for hjælp til at rekruttere nye
medarbejdere. dk er en hjemmeside hvor jobsøgere og ledige kan få inspiration til deres jobsøgning. Vi har alt
du skal bruge til at komme i job.

