
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jobkonsulentuddannelsen 
Novineuro ved Herning Innovatorium - 1. Udgave 2019 

 

 

Bliv jobkonsulent. Få de nyeste forudsætninger til at 
arbejde i den offentlige og private 
beskæftigelsessektor. 



 

 

  

JOBKONSULENTUDDANNELSEN 
Uddannelsesindhold 
 
 
Generelt 

Jobkonsulentuddannelsen er en målrettet kompetence-

pakke, som fokuserer på at optræne og kvalificere delta-

geren til at kunne fungere som jobkonsulent inden for 

kendte roller som Jobkonsulent, jobcoach, virksomheds-

konsulent, socialfaglig virksomhedsservice og lignende. 

  

Uddannelsen består af i alt 5 moduler, 1 kvalificerings-

modul og 1 eksamen. Uddannelsen er opbygget som et 

Blended Learning forløb, hvor der stilles skarpt på online 

forberedelse og praktisk gennemførelse, enten online 

og/eller ved fremmøde. 

 

Uddannelsens indhold er primært baseret på erfaringer 

direkte fra faget. Derfor bliver indholdet opdateret lø-

bende både i forhold til lovgivning, den øvrige praksis og 

markedstrends. 

 

Efter uddannelsens indledende 5 moduler får man kur-

suspapir på forløbet, og efter bestået eksamen får man 

diplom på uddannelsen. Uddannelsen er ikke SU-akkre-

diteret. 

Uddannelsens data, økonomi og tid 

Uddannelsen koster 2000,- kr. pr. måned (12.000, - i alt). 

Modulerne betales én pr. måned fra tilmelding (dvs. 

2000,- pr. måned). Har man behov for andre betalings-

betingelser, kan dette ofte aftales med uddannelsesste-

det både inden og efter tilmelding - kontakt os herfor. 

 

Uddannelsens 5 moduler tager cirka 3-6 måneder at 

gennemføre. Uddannelsens kvalificeringsmodul er indi-

viduelt og tager cirka 1-3 måneder at gennemføre. 

 

Uddannelsens eksamen er med intern underviser og eks-

tern konsulent (psykolog, HR-repræsentant eller er-

hvervskonsulent). 

 

Uddannelsen kan godt tilrettelægges sådan den eksem-

pelvis fylder mindre end 18 timer om ugen. 

 

Uddannelsens krav 

▪ Egen bærbar computer med Word (Minimum 2003-

udgaven). 

▪ Telefon- eller Skypeforbindelse. 

▪ Dansk skrift og tale (if English, please contact us be-

fore submitting). 

▪ Man skal selv købe bogen ''Jobkonsulentens guide'' 

enten på Saxo.com eller et andet sted. 

 

 

Uddannelsens optagelsesscreening 

Man bliver løbende vurderet på uddannelsen, og det 

indledende forløb fungerer på samme tid som et opta-

gelsesforløb. Hvis man vurderes uegnet til at gennem-

føre uddannelsen, vil man modtage en handleplan mhp. 

at komme op på niveau. 

  

Kan man ikke efterleve handleplanen: 

▪ afsluttes forløbet 

▪ man modtager en konkret begrundelse for beslutnin-

gen 

▪ pengene gives retur fra det aktuelle modul 

▪ man modtager en beskrivelse af, hvad der skal bed-

res mhp. at kunne starte op igen. 

 



 

 

  

 

EKSEMPEL PÅ UDDANNELSEN 
Uddannelsesforløb 
 
 

1. Tilmelding 

Der er løbende optag, og man skal gennemføre modu-

lerne kronologisk. 

 

2. For at få kursusbeviset 

De første 5 moduler gennemføres én efter én på online-

portalen, indtil alle moduler er gennemført. Hvert modul 

består af en række opgaver og gennemføres, ved at man 

tilegner sig noget viden og derefter laver de enkelte op-

gaver. 

 

• Eksempelvis læser man en tekst, ser nogle videoer eller 

træner sammen med en ven, medstuderende eller, som 

noget nyt, en forsøgsperson som er koordineret med ud-

dannelsesstedet. 

•  

• Derefter laver man den tilhørende opgave og fortsætter 

på samme vis med de resterende opgaver under det på-

gældende modul. 

•  

• Når man har lavet modulets opgaver, skal man booke og 

gennemføre en personlig modulsamtale via Skype/Face-

Time, før man kan gå videre til næste modul. Man kan 

også vælge at møde op på det pågældende fremmøde-

modul - dette tilsidesætter en modulsamtale over 

Skype/FaceTime. 

  

Obs! 

• Når man har haft de første 3 moduler, kan man modtage 

1-5 forsøgspersoner. Disse forsøgspersoner er private, 

som har tilmeldt sig som forsøgspersoner, mod at mod-

tage en gratis service fra de deltagere, som ønsker at 

træne sammen med dem. Det er valgfrit... 

•  

• Hvis man har lavet modulet godt nok, kan man efter mo-

dulsamtalen eller fremmødemodulet gå videre til næste 

modul. Hvis der er noget, man mangler, får man konkret 

vejledning og støtte, hvorefter man skal lave de speci-

fikke opgaver igen. 

 

 

3. For at få kvalificeringsforløbet 

Når man har gennemført de 5 moduler, modtager man 

automatisk en mail med ens kvalificeringsopgaver. Kvali-

ficeringsopgaverne består af alle de delelementer i de 5 

moduler, som man ikke er vurderet til at være på niveau 

med. Niveauerne er enten Ke (kendskab) K (kompe-

tence) HK (høj kompetence). 

 

Kendskab er, at man skal kunne gengive data i en sådan 

grad, at man demonstrerer forståelse for delelementet. 

Kompetence er, at man demonstrerer evnen til at be-

nytte kompetencen i praksis på et niveau, som må anses 

for begynderniveau. 

Høj kompetence er, at man demonstrerer evnen til at 

benytte kompetencen i praksis på et niveau, som må an-

ses som øvet.  

 

Når man har lavet sine kvalificeringsopgaver, kan man 

indsende opgaverne til bedømmelse. Derefter vil man 

modtage svar pr. mail, om man har gennemført eller ej. 

Har man ikke, vil man modtage en ny kvalificeringsop-

gave. 

 

 

4. For at få uddannelsesdiplomet 

+ Uddannelsesemblemer 

Når kvalificeringsmodulet, og dermed også de 5 modu-

ler, er gennemført, kan man gå op til eksamen. Eksamen 

er individuel og koncentrerer sig oftest om en af de føl-

gende ting: 

 

▪ at lave et opfordret eller uopfordret CV til en borger 

og derefter forsvare indholdet 

▪ at lave en opfordret eller uopfordret ansøgning til en 

borger og derefter forsvare indholdet 

▪ at afdække og afklare en borgers jobpotentiale og 

forsvare ens vurdering 

▪ at afdække og afklare en borgers indsatsplan/min 

plan og derefter forsvare ens vurdering. 

 

Til eksamen er der en censor (psykolog, psykoterapeut 

eller lign. baggrund) samt en underviser fra uddannelsen 

til stede. Undervisningen kan i nogle tilfælde kræve 

fremmøde (hvis underviserne vurderer det nødvendigt), 

men vil som udgangspunkt være online. 

 



 

 

  

 

PENSUM 
Uddannelsesindhold 
 
 

Online pensum 

Det online pensum omfatter hele uddannelsen. Det be-

tyder, at uddannelsen som hovedregel er onlinebaseret, 

selvom man kan modtage undervisning i samtlige opga-

ver ved at booke sig ind på fremmødemodulerne. Frem-

mødemoduler tilsidesætter ikke det online pensums op-

gaveløsninger, men kan gøre det væsentligt lettere at 

gennemføre opgaverne online. 

 

 

Fremmødemoduler - i stedet for modulsamtale på 

Skype/FaceTime 

Fremmødemodulet (tilvalgsmoduler) skal forstås som et 

alternativ til den traditionelle Skype/FaceTime modul-

samtale, som man skal gennemføre, pr. modul, efter 

man har lavet alle modulets opgaver. Man kan godt både 

møde op til fremmødemodulerne og booke en individuel 

modulsamtale. 

 

Fremmødemodulet kan på samme tid ses som et supple-

ment eller alternativ til det traditionelle onlinebaserede 

pensum. Fremmødemoduler tilsidesætter ikke det on-

line pensums opgaveløsninger, men kan gøre det lettere 

at gennemføre opgaverne. Fremmødemodulerne kan 

bookes flere gange i løbet af et år, og der skal være mi-

nimum 6 tilmeldinger til et fremmødemodul, før det bli-

ver afholdt. Derfor booker man sig ofte ind på alle de 

moduldatoer, man kan, hvorefter koordinator vælger 

den dato, hvor der er flest, der  

 

kan samt forsøger at koordinere øvrige datoer med 6 el-

ler flere deltagere. Dermed kan man eksempelvis godt 

møde op til modul 1 flere gange, hvis man føler, man har 

brug for det - det koster 200,- hver gang man møder op.   

 

I prisen indgår alt ekstra materiale, mad og drikke for 

hele dagen (morgenmad, middagsmad og løbende 

snacks, kaffe og kage). Når man booker, har man også 

mulighed for at vælge, hvad i pensum man synes er sær-

ligt vigtigt. Hvis der er tilstrækkelig enstemning, justeres 

hovedvægten i forhold til deltagerne. 

 

Fremmødemoduler - yderligere træningsmoduler 

Udover de enkelte moduler 1-5, kan man også booke 

træningsmoduler (tilvalgsmoduler), som går udover 

pensums oprindelige vægtning. Det er eksempelvis et 

træningsmodul i LAB-loven, udvikling af CV og afdæk-

ning af målsætninger, behov og kognitiv udvikling. Disse 

træningsmoduler kræver ligeledes minimum 6 tilmel-

dinger for at blive afholdt. 

 

Fremmødemoduler - yderligere socialfaglig træning 

Hvis man ønsker, kan man efter modul 3 få tilknyttet op 

til 5 private personer, som gerne vil være forsøgsperso-

ner, mod at de modtager en gratis service fra den stu-

derende. Dette skal man selv spørge til efter modul 3 

og derefter bliver det koordineret med uddannelsesste-

det. Se 



 

  

UDDANNELSESTID 
Gennemsnitlig forventet tid i alt ca. 160 timer. 

 

Obligatoriske (det du kan nøjes med) cirkatider 

De obligatoriske moduler og eksamen skal gennemføres inden 2 år 

fra opstartsdato.  

 

▪ Modul 1 online // 30 Timer 

▪ Modul 2 online // 30 Timer 

▪ Modul 3 online // 45 Timer 

▪ Modul 4 online // 40 Timer 

▪ Modul 5 online // 25 Timer 

------Her gives kursusbevis--------- 

▪ Kvalificeringsmodul online // Ca. 5-20 Timer 

▪ Eksamen online // 1 Time 

------Her gives uddannelsesdiplom--------- 

 

Valgfrie tilvalgsmoduler - træningsmoduler (det du kan gøre, hvis 

det obligatoriske ikke er nok) cirkatider 

Tilvalgsmoduler er inklusiv morgenmad, middagsmad, snacks, kaffe 

og kage. Disse moduler er frit tilgængelige både under og efter endt 

uddannelse uden tidsbegrænsning og kræver minimum 6 tilmeldin-

ger for at blive afholdt. 6 Timer er tilsvarende én dag. Se eksempel 

på bookinger af tilvalgsmoduler på hjemmesiden. 

 

▪ Modul 1 fremmøde // 12 Timer 

▪ Modul 2 fremmøde // 12 Timer 

▪ Modul 3 fremmøde // 12 Timer 

▪ Modul 4 fremmøde // 12 Timer 

▪ Modul 5 fremmøde // 12 Timer 

▪ CV-fremmøde // 6 Timer 

▪ Ansøgning fremmøde // 6 Timer 

▪ Samtale fremmøde // 6 Timer 

▪ LAB, LAS, Sygedagpenge fremmøde // 6 Timer 

▪ Min Plan, tværfaglig plan, handleplan fremmøde // 6 Timer 

▪ Assertiv kommunikation fremmøde // 6 Timer 

▪ Fuld opstart af egen praksis fremmøde // 6 Timer 

 

 

Valgfri yderligere socialfaglig træning - (det du kan gøre for at få 

mere erfaring) cirkatid 

• 1-5 private forsøgspersoner // 1-3 Timer 

 



 

MODULOPDELING 
Uddannelsesindhold 
 
 
OVERORDNET 
 

Forkortelser Ke Kendskab 

 K Kompetence 

 Hk Høj kompetence 

 N-udv Netbaserede undervisning 

 F-udv Fremmøde udvikling 

 Ekm Ekstra modul 

Tid Tid er ca. tider og angivet i minutter (Tiden er i øvrigt inklusiv læsning og træning) 

 
 

OBLIGATORISK PENSUM 

Type Modul Emne Niv Tid Indhold 

N-udv 1 
Hvordan hænger lovgivningen sam-
men? 

Ke 30 Hele områdets pointer, forståelse for navigering 

N-udv 1 God forvaltningskik – Undgå fængsel Ke 30 Journalisering, notatpligt, informering, sagsbehandling m.m. 

N-udv 1 
Lov om retssikkerhed – Borgers rets-
stilling og jeres ansvar 

Ke 30 Relevante vinkler fra lovgivningen 

N-udv 1 
Persondataloven… Hvad må man dele 
og hvad må man ikke 

K 30 GDPR, aftaler og særlige forhold 

N-udv 1 
Lov om aktiv beskæftigelsespolitik del 
1 – Introduktion og samtalerne 

K 60 Hele områdets pointer, forståelse for navigering 

N-udv 1 
Lov om aktiv beskæftigelsespolitik del 
3: Virksomhedspraktik 

K 60 Hele områdets pointer, forståelse for navigering 

N-udv 1 
Rehab-teamet og bestemmelserne 
om FØP, Fleksjob og ressourceforløb 

Ke 40 Hele områdets pointer, forståelse for navigering 

N-udv 1 
Lov om aktiv socialpolitik, Revalide-
ring, ydelser og sanktionering 

Ke 60 Hele områdets pointer, forståelse for navigering 

N-udv 1 At skrive en afgørelse Ke 60 Indsamling af data, Vurdering og afgivelse 

N-udv 1 LAB cases, LAS Cases K 180 
4 forskellige persontyper inden for 3 forskellige målgrupper, 
min plan, handleplan, AB 101 

N-udv 1 
Yderligere læsning på det lovgivnings-
mæssige område 

Ke/K 60 
Diverse links og samtidsfokus, sygedagpenge, 225 timers 
reglen, introduktion til STAR 

https://www.novineuro.com/opglektion3
https://www.novineuro.com/opglektion4
https://www.novineuro.com/opglektion4
https://www.novineuro.com/opglekion5
https://www.novineuro.com/opglekion5
https://www.novineuro.com/opglektion6
https://www.novineuro.com/opglektion6
https://www.novineuro.com/oplektion8
https://www.novineuro.com/oplektion8
https://www.novineuro.com/opglektion9
https://www.novineuro.com/opglektion9
https://www.novineuro.com/opglektion10
https://www.novineuro.com/opglektion10
https://www.novineuro.com/opglektion11


 

N-udv 1 Paradigmer som jobkonsulent Ke 15 
Job som koncept, transaktion og tekniks lige- og uligeværdig-
hed, akkreditering 

N-udv 1 Uafhængige forudsætninger Ke 20 Ansvarlighed, Prioritering, professionalisme 

N-udv 2 Tilgang til mennesker Ke 60 Praktiske rammer og psykologiske forudsætninger, refleksion 

N-udv 2 Indsatscirklen Hk 60 
Forberedelse, handling, opfølgning og feedback - Virksom-
hedsrettet og borgerrettet 

N-udv 2 Jobpotentiale Hk 240 
Screeningsværktøj – Borgerrettet ift. forberedelse af indsats 
og match ift. job 

N-udv 2 Goal Grid K 90 Målsætningsværktøj - Borgerrettet 

N-udv 2 Målingshjul og SCORE K 120 
Prioriteringsværktøj og målingsværktøj til progression - Bor-
gerrettet 

N-udv 2 SMIS og SMART K 90 Handlingsværktøjer - Borgerrettet 

N-udv 2 SWOT-analyse K 120 
Afdækningsværktøj – Borgerrettet og virksomhedsrettet, ift. 
matching og supplement til indsatsplan 

N-udv 2 Sælgermindset Ke 30 
Hvordan tænker en sælger, hvordan arbejder en sælger, 
hvad er sælgers styrke 

N-udv 2 Kampagnemodellen Ke 30 
Hvordan forbereder man en total virksomhedsrettet og bor-
gerrettet kampagneindsats 

N-udv 2 Workflow / Flowmodellen Ke 30 
Hvordan planlægger men en hektisk arbejdsdag som indivi-
duel og gruppe 

N-udv 2 Ringeguide K 120 
Hvordan planlægger og gennemfører man en virksomheds-
rettet ringerunde 

N-udv 2 Rapport og samskabelse K 180 
Hvordan man skaber den gode relation mellem borger og 
konsulent 

N-udv 2 
Motivation kontra selvdisciplin og be-
hov, vægtskålen 

K 120 
Fokus på ansvarlig motivation og prægning af selvdisciplin, 
samt forståelse for psykologiske faktorer (SBTH) 

N-udv 2 Empowerment K 40 Hvad er det og hvordan skaber man rammerne for det 

N-udv 2 Blomsten Hk 240 Afdækningsværktøj - Borgerrettet 

N-udv 2 Samtaler som jobkonsulent Hk 120 Coaching, konsultation, vejledning og rådgivningsteknikker 

N-udv 2 MRMH Hk 120 Handlingsværktøj i forhold til målsætninger og delmål 

N-udv 2 Juletræet K 60 Job og uddannelsesafklaring 

N-udv 2 META modellen K 60 
Refleksion og nedbrydning af overbevisninger som hindrer 
jobsøgning/fastholdelse af job 

N-udv 2 Eskalationstrappen Ke 30 
Hvornår bør man skride ind overfor trusler overfor sig selv og 
andre 

N-udv 2 Positiv psykologi K 60 
Hvordan det anvendes i forhold til at fremme motivation og 
selvdisciplin 

N-udv 2 Why, How, What Hk 120 
Afdækning af motivation, opgave, indsats, match mellem 
borger og virksomhed 



 

N-udv 3 Job og uddannelsesvejledning K 60 
Jobkompasset, uddannelsesguiden, arbejdsmarkedsbalan-
cen, job i Danmark og udland 

N-udv 3 Dokumentation og journalføring K 180 Retningslinjer og træning 

N-udv 3 Tværfaglige forløb K 90 
Udvikling og afvikling af tværfaglige beskæftigelsesforløb og 
udviklingsforløb 

N-udv 3 Matching Hk 120 
Direkte match, kompensatoriske match, prækompensatori-
ske match, fejlmatching 

N-udv 3 Jobsøgning i teori og praksis HK 120 Jobsøgningens formål og retningslinjer 

N-udv 3 Analyseskema til jobsøgning Hk 120 
Stillingsanalyse ift. CV og ansøgning – Opfordret (Analyse-
skema) som uopfordret (SWOT) 

N-udv 3 CV Hk 480 
Udvikling af almen, branchespecifik og modtagerspecifik CV 
– Opfordret som uopfordret 

N-udv 3 Ansøgning Hk 360 
Udvikling af branchespecifik og modtagerspecifik ansøgning 
– Opfordret som uopfordret 

N-udv 3 Jobsøgningsstrategier Hk 180 Uopfordrede og opfordrede strategier 

N-udv 3 Sociale medier Hk 240 
LinkedIn og facebook som online profiler der støtter Jobpo-
tentialet 

N-udv 3 Video, blog og web K 120 
Produktion af film, blogs og hjemmesider til profilering af 
egne kompetencer og kvalifikationer 

N-udv 3 Jobservices Hk 90 Jobportaler, jobapps, private services 

N-udv 4 Opfølgning generelt IIVR-model K 30 Opfølgning i tværfaglige forløb, simple individuelle forløb 

N-udv 4 Opfølgning på virksomhed og borger K 90 Opfølgning / Tilsyn, rundbordssamtaler 

N-udv 4 Opfølgningscases K 120 
Koncentrere sig om aktivitetsparate, jobparate og ressource-
forløbs cases, samt private kandidater 

N-udv 4 Sandwichmodellen K 30 Feedback model 

N-udv 4 Introduktion til fagsystemer Ke 40 Fasit, Momentum og andre støttesystemer 

N-udv 5 Case: Udvikling af ’’Min plan’’ K 360 Fokus på Jobplan og uddannelsespålæg, flere målgrupper 

N-udv 5 Case: Fuldt færdigt borgerforløb Hk 360 Fokus på borgerforløb fra start til slut, flere målgrupper 

N-udv 5 
Case: Fuldt færdigt virksomhedsrettet 
indsats 

Hk 360 Fokus på at skaffe jobordre 

N-udv 6 Kvalificeringsmodul Hk 360 
Fokus på at blive bedre til det som man ikke er god nok til, 
for at blive klar til eksamen 

N-udv - Eksamen - 140 
20 til 60 minutters forberedelse / 60 minutters eksamen / 20 
minutters tilbagemelding 

 
 
 



 

VALGFRI PENSUM - YDERLIGERE TRÆNING 

Type Modul Emne Niv Tid Indhold 

F-udv 1 Fremmødeundervisning modul 1 K/Hk 720 Fordelt over 2 dage – der er fokus på alt K og Hk fra N-udv 

F-udv 2 Fremmødeundervisning modul 2 K/Hk 720 Fordelt over 2 dage – der er fokus på alt K og Hk fra N-udv 

F-udv 3 Fremmødeundervisning modul 3 K/Hk 720 Fordelt over 2 dage – der er fokus på alt K og Hk fra N-udv 

F-udv 4 Fremmødeundervisning modul 4 K/Hk 720 Fordelt over 2 dage – der er fokus på alt K og Hk fra N-udv 

F-udv 5 Fremmødeundervisning modul 5 K/Hk 720 Fordelt over 2 dage – der er fokus på alt K og Hk fra N-udv 

F-udv Ekm CV K/Hk 360 Træning i at lave branche- og modtagerspecifikke CV’er 

F-udv Ekm Ansøgning K/Hk 360 
Træning i at lave branche- og modtagerspecifikke ansøgnin-
ger 

F-udv Ekm Samtale K/Hk 360 
Træning i afdækkende, afklarende, samskabende, motive-
rende og perspektiverende samtaler 

F-udv Ekm LAB, LAS og Sygedagpenge K/Hk 360 Yderligere undervisning i emnet og træning af samme 

F-udv Ekm Min plan og diverse blanketter K/Hk 360 Træning i at udvikle min plan og lave diverse blanketter 

F-udv Ekm Assertiv kommunikation K/Hk 360 
Selvstændigt kursus i Assertiv kommunikation 
(Giver yderligere kursusbevis) 

F-udv Ekm Opstart af selvstændig virksomhed K/Hk 360 
Selvstændigt kursus i opstart af virksomhed som jobkonsu-
lent 

 
 

VALGFRI PENSUM - FORSØGSPERSONER 

Kategori Mødested/Form Tid Fokus 

Aktivitetsparat Fremmøde eller over telefon/net 300 CV, ansøgning, jobafklaring, motivation, LinkedIn 

Jobparat Fremmøde eller over telefon/net 240 CV, ansøgning, jobafklaring, motivation, LinkedIn 

Karriere Fremmøde eller over telefon/net 180 Cv, ansøgning, jobsøgningsstrategi, LinkedIn 
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