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Som beskæftigelseskonsulent spiller du en 
hovedrolle, når ledige skal i arbejde eller ud-
dannelse. Du motiverer. Hjælper på vej. Åb-
ner øjnene for nye muligheder. Og hele tiden 
med afsæt i din viden om lovgivning og ar-
bejdsmarkedet. Beskæftigelseskonsulenter 
er eksperter i at finde den rigtige vej frem 
sammen med den ledige – uanset om det 
drejer sig om job eller uddannelse. 

Dette 6-ugers kursus bringer dig 360 grader 
rundt om hverdagen som beskæftigelses-
konsulent. Kurset hjælper med at afklare, om 
beskæftigelsesområdet er vejen frem for dig. 
Samtidig bliver du klogere på, hvordan du kan 
gøre en forskel for landets ledige og syge-
meldte. En viden, som er værdifuld for dit CV.

Glæd dig til at lære om:

• nye reformer og lovgivninger

• motivation, fastholdelse og modstand 
mod forandring

• at tilpasse indsatser til forskellige 
målgrupper

• nye tendenser i branchen

• den professionelle samtale i forhold 
til den private

Tag plads som 
øjen-
   åbner

Ny viden på 
dagsordenen



øjen-
   åbner

Erhvervs Konsulenterne udbyder kurset 
Be skæftigelseskonsulent som et led i at 
hjælpe dig med at indhente nye vigtige 
kompetencer. Du møder et team af kon-
sulenter, der vil inspirere og motivere dig 
under hele forløbet. På denne måde opnår 
du ikke kun en række faglige kvalifikatio-
ner – du opnår også en fornyet tro på dit 
potentiale. 

Dine undervisere kommer fra Erhvervs 
Konsulenterne, som dagligt løser opgaver 
for landets jobcentre og er en solid med-
spiller, når det handler om at hjælpe ledige 
tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddan-
nelse. Med vores omfattende og mange-
årige erfaring med alle grupper af ledige 
og sygemeldte kender vi udfordringerne 
og ved, hvordan lovgivning, viden og dialog 
kombineres for at skabe en motiveret og 
succesfuld indsats.

Vi ved, 
  du kan



Kursuslængde: 6 uger

Tilmelding: Kontakt Britta Carstens,  Er-
hvervs Konsulenterne, på tlf. 20 92 75 00 
eller mail: bc@erhvervs-konsulenterne.dk

Læs mere om kurset på 
www.erhvervs-konsulenterne.dk

Vi glæder os til at møde dig!

Psst... Vidste du, 
at vi har 10 års 
erfaring med kurser 
som dette? 

Praktisk talt 
Er du akademiker, lærer eller pæ-
dagog? Har du en socialfaglig eller 
administrativ baggrund? Eller er du 
ledig med en inter esse for beskæf-
tigelsesområdet? Så er kurset må-
ske noget for dig. 


