
Drømmen er tættere på end du tror
Opnå job eller uddannelse gennem mentor- og aktivitetsforløb



Sammen 
skaber vi 
resultater
Du, som starter i forløb hos os, kan forvente

 et professionelt samarbejde, hvor dine 
 behov, ressourcer, værdier og mål er i fokus
 hensyntagen til dine menneskelige 

 udfordringer, - psyke, helbred, økonomi
 en behagelig og tryg atmosfære, så du kan 

 forfølge dine drømme

Vi tager din situation alvorligt og skaber overblik 
sammen med dig som afsæt for motivation og 
personlig udvikling. Du vil opleve en nysgerrig, 
kreativ og ærlig kontakt, når du møder AC´s 
mentorer og undervisere. Vi er ambitiøse, men 
ved også, at de færreste veje er uden bumb og op 
ad bakke. Det afgørende for os er, at din vej føles 
meningsfuld for dig og at vi når i mål. 
Vi glæder os til at hilse på dig!

Personlig udvikling 
handler om at kende 
sit udgangspunkt“
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 et professionelt samarbejde, hvor dine 
 behov, ressourcer, værdier og mål er i fokus
 hensyntagen til dine menneskelige 

 udfordringer, - psyke, helbred, økonomi
 en behagelig og tryg atmosfære, så du kan 

 forfølge dine drømme

Hvad kan vi tilbyde?
I Alsted Consulting har vi mange års erfaring med at løfte 
opgaver i tæt samarbejde med kommune og borger. 
Gennem forandringsprocesser og opdagelsesrejser, der 
tager udgangspunkt i aktuelle behov, tilbyder vi men-
tor, vejledning og opkvalificering af ledige medborgere, 
coaching, samtaleterapi og fysioterapi inkl. kostvejled-
ning. Ydelser, der giver mod til at tænke længere og 
dybere, så morgendagens udfordringer bliver berigende 
oplevelser, der fører til selvforsørgelse.

Form din fremtid!
Gennem vores møder lærer vi dig at koncentrere og bestemme, 
hvilke prioriteter, der er vigtigst, så der kommer kvalitet i dine 
valg og vurderinger af uddannelse og arbejde. Med rette adfærd 
lærer du at realisere, tage ansvar og skabe balance i dine møder 
med en evt. ny arbejdsgiver, ligesom ny læring lettere bearbej-
des og værdsættes – så målet nås.  

Mentorstøtte og målgrupper 
Vi har erfaring med alle målgrupper, hvor mentorforløb 
tilbydes iht., kap. 9b, LAB § 31b, for at fremme borgers 
deltagelse og fastholdelse i aktiviteter, uddannelse, fleks-
job eller ordinær ansættelse.

Vejledning og opkvalificering 
Efter en grundig afdækning af borgernes behov og res-
sourcer tilbyder vi kurser af høj kvalitet, særligt tilret-
telagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik 
og undervisning jf. kap. 10-12, LAB § 32. 

Kvalitetssikring
Vi dokumenterer og måler effekten af vores indsats via 
ugestatus og progressionsrapporter, og vi tager højde for 
varighed, målopfyldelse og økonomi. Vi opfylder lovens 
krav til datasikkerhed og tager kontinuerligt højde for kom-
muners lovmæssige vilkår.

Alle medarbejdere er trænede i at vejlede og støtte foran-
dringsprocesser og modtager løbende  supervision.
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Alsted Consulting er et konsulenthus præget af 
mangfoldighed. Det betyder, at vi kan indgå i 
værdifulde relationer og samarbejder om meget 
forskelligartede problemstillinger.

Vores passion
PSYKOLOGI, KREATIVITET OG PERSPEKTIVERING
Kan du se ørnen i ægget? Kan du se det store egetræ i 
agernet? Det gør os glade at se ting vokse og forandre sig 
i pagt med situationen og livet. Det glæder os at arbejde 
med menneskers bevægelse og vækst... frigivelse af det 
store uudnyttede potentiale, der er i os alle.  
 
Vores værdier og menneskesyn
HUMANISTISK, FÆNOMENOLOGISK OG EKSISTENTIELT.
Kærlighed og omsorg for andre mennesker er drivkraften 
bag vores ydelser og en vigtig grund til vores resultater. Vi 
arbejder med forandringens paradoks: Det, der ikke accep-

teres, kan ikke ændres! Den anerkendende tilgang ligger 
som en understrøm i alle vores aktiviteter. 

Vores rolle
”YOU GOT THE ANSWER – WE GOT THE QUESTIONS”
Vi er ikke eksperter på andres virkelighed. Det er de selv. 
Vi designer derimod processer, som skaber ejerskab gen-
nem vores særlige vejledning, støtte og coaching. 

Vores historie
Alsted Consulting har eksisteret siden 2005 med rådgivning 
i forandringsprocesser, både for enkeltpersoner og grupper    
– for private virksomheder og kommunale institutioner. Vi 
er et hus med tværfaglige kompetencer og en bred vifte af 
samarbejdspartnere. I 2016 er vi flyttet ind på Horsholm-
gaard i Herstedvester og har dermed udvidet vores aktivi-
teter. Læs de forskellige indstik til denne brochurer eller klik 
ind på vores hjemmeside www.alstedconsulting.dk

Hvem er 
Alsted Consulting?
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