Invitation

En værdig opsigelse
Deltag i vores seminar og bliv inspireret

Det at opsige medarbejdere har i dag strategisk
bevågenhed i en række virksomheder og
organisationer. Mange har ganske enkelt erkendt, at
det styrker både omdømme og giver god employer
branding at håndtere opsigelser på en professionel
måde.
Men det ændrer ikke ved, at en opsigelse er en svær
disciplin. Der er mange hensyn at tage - både til den
opsagte, de blivende medarbejdere og
virksomheden. Derfor skal alle ledere klædes på, så
de kan gennemføre en opsigelsessamtale på en værdig måde.
HR spiller en vigtig rolle ved forberedelsen
HR spiller en afgørende rolle i forbindelse med
opsigelser. Det er nemlig HR’s opgave både at sikre
en veltilrettelagt proces, når der er tale om en større
opsigelsesrunde, og at klæde lederne på til at kunne
håndtere den svære opsigelsessamtale.
På dette seminar får du konkret viden om, hvordan
I kommer bedst muligt gennem en større opsigelsesrunde eller en enkeltstående opsigelse.

Praktisk
Aarhus: AS3, Hasselager Centervej 35, 8260 Viby J
Oplægsholder: Finn Lund Andersen, Direktør, salg
Dato: 26. marts 2019, kl. 8.30 - 12.30
Tilmeldingsfrist: 12. marts 2019

Program
Kl. 8.30 - 09.00 - Morgenmad og indskrivning
Kl.
––
––
––

9.00 - 10.30 - En værdig opsigelse
Hvad gør en opsigelse værdig?
Hvilke faldgruber er de vigtigste at undgå?
Hvordan kan den rette kommunikation sikre et
minimum af støj?
–– Hvordan forbereder man sig inden
opsigelsessamtalen?
–– Selve samtalen
Kl. 10.30 - 10.45 - Pause
Kl. 10.45 - 12.00 - Hvordan kommer vi videre?
–– Reaktionerne overrasker os ofte – få gode råd til
at tackle dem
–– Hvad sker det med de opsagte?
–– Hvordan håndterer vi bedst de blivende
medarbejdere?
Kl. 12.00 - Sandwich

Alle får udleveret:
–– AS3’s bog ’En værdig opsigelse’
–– drejebog til en professionel håndtering af
opsigelser
–– eksempel på et typisk outplacement-program

København: AS3, Fanøgade 15, 2100 København Ø
Oplægsholder: Palle Udsen, Direktør, salg
Dato: 28. marts 2019, 8.30 - 12.30
Tilmeldingsfrist: 14. marts 2019
Spørgsmål: Julie Mortensen, Communications Coordinator,
jumo@as3.dk eller på 51 56 39 56
Pris: Gratis
Tilmelding: www.as3transition.dk/arrangementer

AS3 er en rådgivningsvirksomhed inden for HR, der siden 1989 har støttet virksomheder og
mennesker gennem jobmæssige forandringer. Læs mere på www.as3transition.dk

