Om Naesborg A/S
Naesborg A/S har 20 års erfaring med at skabe kontakt mellem

Virksomhedsrettet
coachingforløb

jobsøgende og virksomheder, og vi lægger vægt på at levere en
professionel indsats, som tager udgangspunkt i den lediges
ønsker og behov.
Vi er en bredt funderet virksomhed med kompetente
medarbejdere. Vi kan derfor give den relevante vejledning og
sparring uanset den lediges baggrund og mål for fremtiden.
Naesborg A/S’s værdigrundlag baserer sig på følgende:





Gensidig respekt
Redelig
Udvikling
Tillid

Læs mere om Naesborg A/S på www.naesborg.dk.
Har du brug for yderligere oplysninger, så kontakt
chefkonsulent Charlotte Hansen.

For god ordens skyld gør vi allerede her opmærksom på,
at Naesborg A/S er røgfrit område, hvorfor
tobaksrygning ikke er tilladt i lokalerne.

Naesborg A/S

Naesborg A/S

Ringstedgade 24-26, 2.

Holberg Arkaden 12

4700 Næstved

4180 Sorø

Tlf: 55 77 44 66
www.naesborg.dk

Et målrettet og individuelt forløb til
jobparate ledige

Virksomhedsrettet forløb hos
Naesborg A/S

Hvor finder du Naesborg A/S i Sorø ?

Vi tilbyder dig et motivationsskabende og intensivt forløb,

Naesborg A/S har til huse i Sorø centrum i

der har til formål hurtigst muligt at bringe dig i job. Under

Holberg Arkaden, 4180 Sorø, hvor vi afvikler vore aktiviteter

hele forløbet, som kan vare i op til 6 uger, sætter vi dig og

i præsentable møde- og kursuslokaler.

din situation i centrum.
Sammen med dig vil vi afdække dine kvalifikationer og
personlige kompetencer. Hjælpe dig med at åbne døre i
virksomhederne. Assistere ved jobsøgning. Hvis det
ordinære job ikke lige er der, vil vi benytte os af de
muligheder lovgivningen rummer, for at få dig tilbage til
arbejdsmarkedet. Det kan være virksomhedspraktik og
/eller ansættelse med løntilskud, men vi har altid det
ordinære job for øje.
Vi vil fokusere på de muligheder, som arbejdsmarkedet
tilbyder. Din egen indsats vil naturligvis afspejles i dit
udbytte af forløbet.

Vores åbningstider er:

Vores konsulenter står klar til at vejlede dig indenfor de

Mandag til torsdag kl. 8.00 – 16.00

områder, hvor du har behov.

Fredag kl. 8.00 – 13.00

