
AS3 tilbyder outplacement 
- til medarbejdere, ledere og executives



Derfor er outplacement 
en god idé

OUTPLACEMENT STYRKER OMDØMMET
Det er sådan set meget enkelt. Outplacement styrker 
din virksomheds eller organisations image. 

Erfaringer viser nemlig, at hvis I håndterer afskedigelser 
på en professionel måde, vil både opsagte, blivende 
og kommende medarbejdere i langt højere grad  
opfatte jer som en attraktiv arbejdsplads. 

SKAB TRYGHED FRA START TIL SLUT 
Ved at tilbyde outplacement viser din virksomhed, at I 
tager hånd om jeres medarbejdere - også i forbindelse 
med opsigelser. Det sender et vigtigt signal både til de 
opsagte og de blivende medarbejdere.
 
Dét skaber tryghed. 
 
Arbejdsmarkedet er dynamisk, og konkurrencen om de 
ledige jobs er intens i disse år. Derfor er det vigtigt at 
støtte opsagte videre i karrieren.

Samtidig tager I samfundsmæssigt ansvar. Outplace-
ment er den sikreste vej til at få et nyt, godt job.  
Den opsagte undgår arbejdsløshed og de mange  
personlige og samfundsmæssige omkostninger  
forbundet med ledighed. 

OUTPLACEMENT ER EN GOD INVESTERING  
Vi kan hjælpe i alle situationer. Uanset om I skal 
opsige få eller mange, og uanset om der er tale om 
timelønnede, funktionærer, ledere eller executives. 

Vi støtter jer i hele processen – både før, under og efter 
opsigelsen. Erfaringer viser, at jo tidligere vi er med i 
processen, desto bedre bliver forløbet for alle. 

Og det kan faktisk betyde, at I sparer både tid og 
penge ved at vælge AS3 som samarbejdspartner. 

Outplacement er en investering, for når den opsagte 
hurtigt kommer i nyt job, sparer I typisk løn i den sidste 
del af opsigelsesperioden.
 
I AS3 løser vi alle former for outplacement-opgaver, og 
I kan dermed nøjes med én samarbejdspartner.

VIDSTE DU, AT: 

 – Online uddannelse også er en del af vores outplacement-forløb. Med LinkedIn Learning får den opsagte fri adgang til 
+15.000 erhvervsrettede kurser  

 – AS3 rådgiver cirka 10.000 opsagte hvert år i Danmark 

 – Vi er 500 medarbejdere i Danmark og knap 1.000 i Norden. Vi har 16 kontorer fordelt over hele  
Danmark og kan desuden rådgive fra vores mange nordiske kontorer 

 – 650 af de 1.000 største danske virksomheder er kunder hos os 

 – Vi samarbejder med LHH, som er globalt førende outplacement-udbyder. Derfor kan vi tilbyde rådgivning i hele 
verden.



OUTPLACEMENT UDEN BEGRÆNSNINGER
Vi tilbyder først og fremmest outplacement-forløb uden 
begrænsninger. Det betyder, at den opsagte i perioden 
kan benytte alle vores aktiviteter ligeså meget som det 
ønskes, og at rådgivningen fortsætter, indtil direktøren, 
lederen eller medarbejderen er i nyt job. 

Vi kalder derfor vores outplacement-forløb: ‘Du får job 
med os’. Det er vores løfte til de opsagte – og det giver 
tryghed.

KORTERE FORLØB 
Der kan også være tilfælde, hvor situationen eller  
behovet passer bedre til et kortere forløb.

Disse forløb er afgrænset i tid, antal møder og  
aktiviteter. Men det sætter en effektiv proces med  
konkrete handlinger i gang, så den opsagte øger sine  
muligheder for hurtigt at komme i nyt job igen. 

MEDARBEJDERE
Vores outplacement-forløb giver medarbejdere fri 

adgang til personlig rådgivning, workshops, 
deltagelse i jobteam, online uddannelse samt 

adgang til vores digitale jobunivers.  

LEDERE
Vores outplacement-forløb dedikeret til ledere giver 
fri adgang til personlig rådgivning, netværk med 

andre ledere, online uddannelse, personlighedstest 
og tilbud om jobsikring.

EXECUTIVES
Vi tilbyder en række forløb, der matcher vilkårene 

for direktører på et globalt arbejdsmarked. Vi rådg-
iver fx om direktørkontrakten, personlig branding og 

brugen af headhuntere og netværk. 

“
“Det giver tryghed internt, at 
vi hjælper opsagte videre, så 

outplacement er bestemt en god 
investering for os.” 

- Hanne Blume, Senior Vice President,  
TDC NetCo

Vi matcher jeres behov



Vurdér os på vores  
resultater

VI SKABER RESULTATER 

 – Rådgivningen fortsætter på vores 
outplacement-forløb ”Du får job med 
os”, indtil den opsagte er i nyt, godt 
job 

 – 9 ud af 10 kommer i job inden for 
3-6 måneder 

 – Vi kan rådgive i alle dele af en 
opsigelsesproces – både før, under 
og efter 

 – Kvalitet er i højsædet – og I vil i det 
daglige samarbejde opleve, at vi gør 
en forskel 

 – Hvert forløb er personligt og tilpasset 
den enkelte.

VI BÅDE STØTTER OG UDFORDRER JER
Vi har et indgående kendskab til alle beslutninger og 
opgaver i forbindelse med opsigelsesprocesser i både 
private og offentlige organisationer. 

Derfor kan vi med sikkerhed sige, at vi kan hjælpe jer - 
men også udfordre jer - gennem hele forløbet. 

Vi tør også love jer, at vi leverer kvalitet i vores rådgiv-
ning - både til dig, din virksomhed og til de opsagte. 
Og det gælder uanset, hvad jeres behov er, og hvor 
kort varsel vi får. 

Vi går gerne et ekstra skridt for at imødekomme jeres 
behov og forventninger. For vi er kun en succes, hvis du 
og din virksomhed får den kvalitet, vi lover.

Vi lever op til persondataloven og behandler alle 
informationer fortroligt - også mellem den opsagte og 
rådgiveren.

97 %  

er tilfredse med outplacement-forløb hos os



VI MØDER JERES BEHOV:

 – Vi tilbyder outplacement til executives, 
ledere, funktionærer og timelønnede 

 – Vi kan skræddersy forløb, så de passer 
præcis til din virksomheds behov  

 – I får adgang til vores brugervenlige 
Partnerportal 

 – I får gratis adgang til at søge blandt de 
ca. 30.000 jobklare kandidater, vi råd-
giver hvert år. Dette kan blive en alterna-
tiv rekrutteringskanal, hvor I kan spare tid 
og penge. 

I FÅR ALTID EN FAST KONTAKTPERSON  
HR og linjeledelsen får support både online og offline, 
og I får en fast markedschef som kontaktperson. Derfor 
har I kun brug for at henvende jer ét sted, når I skal i 
dialog med AS3.

I får også adgang til vores Partnerportal. Her får I 
et samlet overblik over igangværende og afsluttede 
outplacement-forløb, og I kan løbende trække relevante 
statusrapporter og følge med i afholdte aktiviteter. 
 
Det er let at starte et nyt forløb op online, og herefter 
bliver den opsagte kontaktet af en udvalgt rådgiver 
inden for to arbejdsdage - og forløbet er igang.

Vi tilbyder desuden kvartalsvise eller halvårlige  
statusmøder, hvor markedschefen kommer og præsen-
terer den seneste periodes aktiviteter og resultater. 
På den måde evaluerer og tilpasser vi løbende vores 
samarbejde.
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Find os her: 
København

Fanøgade 15
2100 København Ø

Telefon: 82 10 00 20
 

Aarhus
Hasselager Centervej 35

8260 Viby J
Telefon: 82 10 00 20

Vi har desuden kontorer i: 
Aalborg, Randers, Holstebro, Herning, Silkeborg,  
Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Odense, Slagelse, 

Næstved, Roskilde, Hillerød

E-mail: info@as3transition.dk
               

www.as3transition.dk
www.as3executive.dk
blog.as3transition.dk


