
Mind-Mentor
Basic
Har du været ledig i flere måneder og begynder 
det at være svært at opretholde motivationen?

Så deltag i 4 ugers forløb, som går flere ”spadestik” 
dybere, end kun at kigge på CV og ansøgninger! 

”Boost dig selv” er til dig der gerne vil blive klogere på

• Hvad erhvervslivet lægger vægt på i ansøgningsmateriale
• Dine egne (måske gemte eller glemte) kompetencer
• Dine arbejdsmæssige styrker - hvad skal der til for at du trives 

i et job/hvilke arbejdsmæssige rammer skal være til stede
• Dit eget materiale og udarbejdelse/opdatering af Jobnet CV.
• Den gode jobsamtale. Du bliver ”klædt på” og får masser af fifs 

og tricks
• Den korte præsentation af dig selv – din salgstale
• Brugen af netværk. Hvordan booster man sig selv på de sociale

medier
• Dit eget mindset. Er du din egen bedste hjælp i ansøgnings-

processen eller din egen værste fjende
• En konkret struktureret plan for din fremadrettede 

ansøgningsproces.

Derudover får du input fra chefer og rekrutteringsfolk i erhvervs-
livet, og hører om, hvad de har fokus på under en samtale og 
deres bud på, hvordan i sælger jer selv bedst til et job.

Alt i alt et forløb, som kickstarter dig og din ansøgningsproces. 

Målet er, at nedbringe din fremadrettede 
ledighedsperiode gennem fornyet energi, troen på

dig selv og en struktureret proces.

Velegnet til
Kandidater der ønsker at få 
- genopdaget kompetencer
- nyt syn på CV og ansøgning
- boostet selvtilliden
”Der er også brug for mig!!”

__________________________

Målgruppe
Jobparate kontanthjælps- og 
dagpengemodtagere med mere 
end 3 måneders ledighed

______________________

Kandidaten modtager
undervisning af erfaren 
rekrutteringskonsulent og coach
__________________________

Kandidaten får
kursusbevis inkl. personlig 
anbefaling ved 100% fremmøde
__________________________

Varighed
4 uger i en kombination af hold-
og online undervisning, 
individuelle opgaver og 
sparring/coaching samtaler

NuDetNu ApS    +45 2274 9474  rikke@nudetnu.dk   www.nudetnu.dk 

Træt af at blive afvist?
Boost dig selv og din
ansøgningsproces…



Mind-Mentor
Basic

Ugerne forløber ens:
Dag 1: Undervisning fra 9.00 – 15.00

Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, Kbh S

Dag 2: Online undervisning fra 9.00 – 13.00
Enten via pc´er eller mobil + indv. opgaver

Dag 3: Individuelle opgaver svarende til én dags undervisning
Opgaverne sendes retur til NuDetNu samme dag

Individuelle sparrings samtaler:
Du vil som kandidat have individuelle sparringssamtaler med din 
underviser, hvor vi taler om, hvad DU yderligere har brug for eller 
gerne vil gå i dybden med. 

Jobcentret får:
En skriftlig tilbagemelding efter endt forløb på progression, ønsker 
i forhold til fremadrettet beskæftigelse med udgangspunkt i 
arbejdsmarkedsbalancen, kompetencer og udtalte skånehensyn. 
Formålet er, at der direkte herfra kan arbejdes videre med 
praktikforløb, job og uddannelse.

” ALLE har gode 
og værdi-
skabende 

kompetencer. 
ALLE har noget 
at bidrage med 

på arbejds-
markedet! ”

Restaurant
Morgentjener
Konferencetjener

Reception
Receptionist
Natreceptionist
Bell boy/piccolo

Køkken
Morgenmads assistent

Assistent i det kolde køkken
Opvasker
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Holdstørrelse:
Max. 15 kandidater

Opstartsdatoer:
9. juni
17. aug
14. sept
19. okt
16. nov
2020

Som kandidat er du

• Nysgerrig på at blive klogere på dig selv
• Motiveret til at deltage i forløbet
• Forberedt på, at der bliver en del hjemme-

opgaver og at alt skal laves, for at du får det 
mest optimale udbytte af forløbet

• Villig til at kaste dig ud i opgaver, som du 
måske ikke har prøvet før – så som online 
undervisning (jeg skal nok guide dig)

• Indforstået med, at alt undervisning foregår 
på dansk og opgaver besvares på dansk

Er du interesseret?
Kontakt NuDetNu for tilmelding, eller tilmeld dig 
via dit jobcenter. 

Tilmelding:
Åbent hold:
Tilmelding af kandidater fra flere jobcentre.

Lukket hold:
Har du minimum 8 deltagere, kan der oprettes 
lukket hold for ét jobcenter.

Pris pr. kandidat pr. uge (ex moms) 
Kr. 1.725,- (fakturering ultimo hver måned, for
afsluttede uger. Faktureringsbet. 30 dage netto)

Udtalelser fra tidligere deltagere

Charlotte, Ballerup:
”Havde jeg bare haft de her aha-oplevelser
omkring mine egne kompetencer for lang tid 
siden, så havde jeg haft meget mere selvtillid” 

Pia, Farum:
”Vildt at få sat ord på mine arbejdsmæssige 
styrker – det giver rigtig god mening.  Jeg har 
aldrig tænkt over det før”

Thomas, Glaxsaxe:
”Fedt at blive undervist af én, som selv har 
været rekrutteringskonsulent og leder”
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Hvem er NuDetNu ApS
Ejeren er Rikke Oehlenschläger.

Rikkes primære fokus er at hjælpe mennesker 
videre gennem opkvalificering.
Hun trækker på sin erhvervserfaring som leder, 
rekrutteringskonsulent, underviser og formidler. 
Hun har en naturlig evne til, at gøre undervis-
ningen praksisnært og ”levende”. 

Rikke er uddannet mentor, coach, 
styrkekonsulent, NLP Master 
Practitioner og har viden indenfor 
Positiv Psykologi. Alt bringes i 
spil, for at give kandidaterne 
maksimalt udbytte af forløbet.  


