DU FÅR JOB MED OS
- outplacement for ledere

VI FØLGER DIG I MÅL
VI STØTTER DIG - INDTIL DU ER I NYT JOB

DU ER LEDER - DET ER VI OGSÅ

I AS3 tilbyder vi dig et outplacement-forløb, som er
målrettet ledere. Det betyder, at du får fri adgang til
personlig rådgivning hos en af vores ledelsesrådgivere,
du kan deltage i vores gruppeaktiviteter dedikeret til
ledere, ligesom du kan søge viden og inspiration i
vores digitale jobunivers.

Med et outplacement-forløb tager du de første, vigtige
skridt mod selv at tage hånd om din arbejdsmæssige fremtid. Vores erfaring er, at du skal have en klar
strategi for at finde det rigtige lederjob – og vi støtter
dig hele vejen.

Og vi fortsætter rådgivningen, indtil du har fundet dig
et nyt, godt job. Enkelt og effektfuldt. Din personlige
ledelsesrådgiver følger dig, indtil du er i mål, og dette
uanset om det er et nyt lederjob, start af egen virksomhed eller noget helt tredje.
Tilbagemeldinger fra ledere viser, at et forløb hos AS3
også handler om personlig udvikling, som du kan
bruge i fremtiden.

Sammen med din ledelsesrådgiver planlægger du dit
forløb, så det altid tager udgangspunkt i din situation
og dine behov.
Du kan få de møder, du har behov for, og vi opfordrer
dig også til at deltage i nogle af vores gruppeaktiviteter. Det giver dig flere perspektiver på din jobsøgning.

DIN LEDELSESRÅDGIVER

GRUPPEAKTIVITETER

DIGITALT JOBUNIVERS

Du får en personlig
ledelsesrådgiver, som følger dig
gennem hele dit forløb.

Vi tilbyder forskellige gruppeaktiviteter som enten foregår online eller
på et AS3 kontor.

Vi er mere end 50
ledelsesrådgivere i hele landet,
og alle er certificerede coaches
med minimum 10 års ledelseserfaring.

Her deler vi ud af vores viden
om karriererelaterede emner, og
du kan få faglig sparring fra
andre ledere. Du kan både møde
forskellige rådgivere fra AS3 og
eksterne oplægsholdere. Vi tilbyder
gruppeaktiviteter, der er målrettet
specifikt til ledere.

Du får adgang til AS3 Portalen
med faglige moduler, guides, artikler og videoer, som rummer al
vores viden om arbejdsmarkedet
og jobsøgning.

Vi har indsigt i alle sektorer og
brancher og dækker alle
ledelsesfunktioner.

Du kan blive en del af et resultatorienteret og professionelt jobteam,
som typisk mødes hver anden uge.

I AS3 Portalen har du også adgang til vores CV Tool, hvor du
hurtigt og nemt kan udarbejde et
professionelt og skarpt CV.
Endelig får du adgang til de job,
som vores samarbejdspartnere
slår op på vores portal. Her kan
du også synliggøre dit CV for
rekrutterende virksomheder.

DIN VEJ I JOB
På dit første møde med din ledelsesrådgiver drøfter I
dit behov for rådgivning og laver en strategi for din
jobsøgning.
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Der er sjældent to outplacement-forløb i AS3, der er
ens. Vi anbefaler dog som regel, at du bliver synlig på
sociale medier, identificerer konkrete jobmål, aktiverer
dit netværk, udarbejder målrettede ansøgninger og
træner jobsamtalen.
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Måske vil du gerne hurtigt i gang med at gøre dig
synlig på sociale medier eller aktivere dit netværk?
Måske overvejer du at starte op som selvstændig?
Eller måske overvejer du din fremtidige ledelseskarriere og har derfor brug for ekstra sparring og
kompetenceafklaring, før du træffer dit valg?
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Vi har metoden, og vi ved, den virker. Du har ansvaret
for din videre karriere, og vi støtter dig hele vejen.
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DIT LEDEROUTPLACEMENT-FORLØB INDEHOLDER OGSÅ:
–

Faglig opkvalificering via LinkedIn Learning, hvor du får fri adgang til +15.000 erhvervsrettede og strategiske kurser

–

Mulighed for rådgivning på AS3’s kontorer i Norden samt via vores internationale samarbejdspartner LHH i resten af
verden

–

Onboarding, hvor du kan få sparring fra din personlige rådgiver i de første 3 måneder i dit nye job

–

Jobsikring, som betyder, at du kan genoptage rådgivningen hos AS3, hvis du mod forventning skulle miste dit job
inden for de første 6 måneder

–

Netværk, hvor du har mulighed for at kontakte andre ledere via AS3 Portalen

–

Test- og personprofil, som kan være et godt supplement til din afklaring

–

Efter endt forløb har du forsat adgang til AS3 Portalen i 6 måneder. Du kan også vælge at blive alumni

Best. nr. 2213-0322

97 % af vores kandidater
er tilfredse med deres forløb

“

“Mit forløb fik vendt en svær situation til
noget positivt og brugbart. Samtalerne
med min rådgiver var altafgørende for,
at jeg kom videre i nyt job - efter kun 3
måneder”
- Tidligere fabrikschef hos international fødevareproducent
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