
Personlig rådgiver
Med særligt udvalgte lederrådgivere i hele landet kan vi sikre dig 
kompetent sparring. Du kan få samtaler efter behov, og skulle du 
opleve, at matchet mellem dig og din rådgiver ikke er det rigtige, 
får du tildelt en anden.

Webinarer
Du kan deltage live i karriererelaterede webinarer, hvor du kan 
chatte og stille spørgsmål undervejs. Du kan også se de optage-
de versioner på portalen.

Faglige moduler
Dit forløb består af en række sammenhængende faglige moduler, 
som dog kan læses særskilt og sættes sammen ud fra din strategi. 

AS3 Portalen
Du får fuld adgang til AS3 Portalen, der er vores digitale jobuni-
vers, som du kan udforske, når det passer dig. Her finder du vi-
den og inspiration til brug i din jobsøgning.

AS3 Alumni
Ved at blive en del af vores alumni-netværk kan du opnå flere for-
dele. Du vil blandt andet blive inviteret til særlige webinarer og 
vil desuden  altid have adgang til de dokumenter, du har uploa-
det.

Workshops
Du kan også netværke ved at deltage i workshops om eksempel-
vis personlig branding. Her veksles der mellem indlæg og grup-
pearbejde. 

Jobteam/netværksgruppe
Du bliver en del af et resultatorienteret ledernetværk, hvor målet er at 
finde det rette job til hver deltager. Gruppen faciliteres af en særlig net-
værksspecialist.

Test og personprofil
Har du behov for at blive testet eller få analyseret din personprofil, kan vi 
gøre det. Du får en personlig dialog om resultatet.

Job i udlandet
Vi har kontorer i Norge, Sverige og Finland. Desuden samarbejder vi 
med Lee Hecht Harrison, der er den globalt førende virksomhed på om- 
rådet med over 300 kontorer i mere end 60 lande.

Jobsikring
Skulle du mod forventning miste dit nye job inden for de første seks 
måneder, kan du gratis genoptage din rådgivning, så du hurtigt kan 
komme i job igen.

Onboarding
Din rådgiver følger dig i de første 100 dage i dit nye job. Du kan også 
forberede dig til dit nye job gennem et onboard-webinar.

Professionelt netværk
Du bliver en del af AS3’s erhvervsrettede netværk og får udarbejdet en 
effektiv netværks-strategi. Desuden kan vi sætte netværksmøder op for 
dig, hvis du ønsker det. 
 
Mentor 
Du tilbydes at sparre om særlige emner med en branche-relevant men-
tor, der er en erfaren erhvervsleder.

Hvad kan et outplacementforløb indeholde?
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Sådan får du opsagte ledere og medarbejdere videre i nyt job
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