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Nye fordele hos N.I.S.H. Forsikringsservice A/S – JobGuiden 

JobGuiden: 

JobGuiden er et professionelt personligt karriererådgivningsforløb, hvor 84 % er videre i en ny karriere 

indenfor 6 måneder efter en afskedigelse.     

Den første karrieresamtale: 
På første møde med dig og din karriererådgiver afstemmes fælles forventninger. Med udgangspunkt i 
denne forventningsafstemning udarbejder vi en fælles skriftlig indsatsplan, hvor der er beskrevet en 
opgaverække og hvem der gør hvad.  
 
Efter denne gensidige forventningsafstemning starter vi på udarbejdelsen af din erhvervsprofil og 
kompetenceprofil, hvor vi udførligt beskriver dine færdigheder, personlige og faglige. Vi hjælper dig med at 
identificere de muligheder du har med dine kompetencer, motivationsfaktorer og værdier.  
 
Dernæst gennemgår vi dine ønsker til en fremtidig karriere. Med udgangspunkt i dine ønsker og drømme 
fastlægger vi den første jobsøgnings- og karriereplan. Vi gennemgår herefter vores understøttende 
værktøjer, jobansøgningseksempler og IT-systemet ”Find virksomheder”. Herefter udarbejder vi sammen 
en plan, der beskriver påtænkte handlinger og opfølgningen på disse. 
 
Rådgivningssamtaler hver 3. måned: 
Ved vores opfølgningssamtaler følges der op på de aftalte mål i den forgangne periode. Vi gennemgår de 
positive aktiviteter du har oplevet. Det er vigtigt, at belyse og bearbejde de udfordringer, du har oplevet. Vi 
drøfter og beskriver de løsningsmodeller, der kan afhjælpe og løse evt. opståede udfordringer. Alle 
oplysninger vedrørende dig gennemgås og justeres, hvis det er nødvendigt. Der aftales en ny 
jobsøgningsplan, der indeholder navngivne virksomheder samt branchesegmenter, der skal kontaktes i den 
kommende periode. 
 

Følgende emner indgår og udarbejdes individuelt i JobGuidens rådgivningsforløb: 

Linkedin profil 
Personlig Branding   
Erhvervsprofil 
Kompetenceprofil 
Jobansøgning og jobsamtale 
Karriereplan 
Udviklingsplan 
Uddannelsesplan 
 

Alle eksisterende kunder i N.I.S.H. kan tilkøbe JobGuiden for kr. 157,00 pr. mdr (normalpris kr. 279,00).  

Ønsker du at tilkøbe StepGuiden til din Lønsikring skriver du til kundeservice@nishservice.dk.  

Har du brug for yderligere information om JobGuiden kan du send os en mail på info@plusguiden.dk eller 

ringe til os på telefon nr. 70 25 75 80.  
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