
Det handler om dig 
og din fremtid

Kom godt videre med outplacement hos AS3.  
Din personlige jobrådgiver støtter dig gennem hele forløbet.

O U T P L A C E M E N T - F O R L Ø B



Hvilket job  
er det rigtige 
for dig?
Vi er med dig hele vejen

Outplacement er målrettet job- og karriererådgivning 
til dig, som står over for et jobskifte og skal i gang 
med at søge job.

Vi hjælper dig med at finde svar på, hvad du kan, 
hvad du vil, og hvordan du kommer derhen. 

Du bliver klogere på dig selv, dine kompetencer og 
dine værdier. Og du får professionel hjælp til at 

lægge opsigelsen bag dig og komme 
styrket videre.  

Sammen lægger vi 
den helt rigtige 
jobsøgningsstrategi, 
aktiverer både dit og 
vores netværk – og gør 
dig til en stærk, attraktiv 
og succesfuld jobsøger. 

Det starter og slutter med dig

Det er dig og dine behov, som er i centrum fra start 
til slut.

Det kan være, du gerne vil blive bedre til at skrive 
ansøgninger, bruge LinkedIn aktivt i din jobsøgning 
eller træne din gennemslagskraft til jobsamtalen. Det 
kan også være, du overvejer at etablere egen 
virksomhed, skifte branche, eller starte i uddannelse.

Eller måske har du brug for hjælp til at afklare, 
hvad der motiverer dig allermest i dit arbejdsliv – og 
hvordan du får endnu mere af dét i dit næste job. 

Du får et forløb, der er skræddersyet til lige præcis 
dig og dine fremtidsplaner. 

“Jeg gik fra alle møder 
fyldt med ny energi. Jeg 

blev mødt lige præcis dér, 
hvor jeg var og fik masser 
af gode og brugbare input 

til min jobsøgning.”
— Søren



Din fremtid – dit forløb

Du kan se frem til ...

Personlig rådgiver og erhvervscoach

Du får en rådgiver, som matcher dig i forhold til faglighed, branche 
og jobønsker. Din rådgiver følger dig og er din sparringspartner 
og coach på jeres individuelle møder og på mail, chat og telefon. 
Sammen planlægger I dit forløb, så det tager udgangspunkt i dig 
og dine behov.

Målrettet plan for din jobsøgning

Vi hjælper dig med at afklare dine faglige og personlige kompe-
tencer, styrker og succeshistorier. Du får svar på, hvor dine største 
jobmuligheder er, og hvordan du kommer derhen. Sammen lægger 
vi en plan, der får dig hele vejen i mål. 

Alle de værktøjer, du skal bruge  
– samlet ét sted

Du kan deltage i ekspertwebinarer og netværke med andre job-
søgende. Dygtiggøre dig inden for LinkedIn, personlig branding 
eller udarbejde et skarpt CV med vores professionelle skabeloner. 
Du kan også gøre din profil søgbar for +3.000 virksomheder, 
rekrutteringsbureauer og headhuntere. 

En målrettet strategi for din jobsøgning

En tydelig kompetence- og jobprofil

Afklaring af dine karrieremål

Et skarpt og overskueligt CV

En professionel LinkedIn-profil

Stærke ansøgninger, som får dig til samtale

Større netværk og flere jobmuligheder

Styrket gennemslagskraft til jobsamtalen

En kortere vej til dit næste job

“Jeg efterspurgte ikke et 
almindeligt forløb, og det 
blev der lyttet til og ageret 

efter. Det er stærkt.”
— Dorthe



Hvert år hjælper vi flere tusinde ledere og medarbejdere med at 
komme hurtigt og sikkert videre i det rigtige job.  

Vi er alle certificerede jobrådgivere og erhvervscoaches og tager 
altid udgangspunkt i den enkeltes individuelle situation. 

Vi kender alle grene af arbejdsmarkedet og har omfattende 
erfaring fra det private og offentlige erhvervsliv – som blandt andet 
ledere, specialister og HR-professionelle.

Du er derfor garanteret en rådgiver, der passer til lige præcis dig 
og dine behov. 

Vi ser frem til at mødes med dig.  

Hvem er AS3 Transition?

97 %
er særdeles tilfredse/

tilfredse med deres forløb

97 %
er særdeles tilfredse/
tilfredse med deres 
personlige rådgiver

95 %
kommer i job indenfor 

6 måneder

Sådan kommer  
du i gang

Kontakt os – vi er klar til  
at svare på dine spørgsmål

Tlf.: 82 10 00 20 
E-mail: info@as3transition.dk 

Vi har kontorer i hele landet 
København, Aarhus, Aalborg, Holstebro, 

Herning, Silkeborg, Kolding, Esbjerg, 
Sønderborg, Odense, Slagelse,  

Næstved, Roskilde, Hillerød.

Global samarbejdspartner  
med LHH og Adecco Group

Se mere om outplacement her 
www.as3transition.dk  


