
En individuel proces
Outplacement hos Job Vision er en målrettet og 

individuel proces, hvor målet er, at den opsagte 

medarbejder kommer hurtigt videre i arbejdslivet 

på en god måde. Job Vision skræddersyr outplace-

mentforløbet, så det matcher din virksomheds be-

hov og situation. Vi er jeres sparringspartner i hele 

processen både før, under og efter opsigelserne. 

Forløbet består typisk af
• Bearbejdelse af eventuelt chok-fase 

• Adgang til Job Visions online jobsøgningsunivers 

• Person profil 

• Kompetenceafklaring 

• Identificering af muligheder og jobmål 

• Kortlægning af netværk 

• Input og gode råd til effektive jobsøgnings-

teknikker 

• Træning af jobsamtale  

Fordele for din virksomhed
• Positiv omtale for din virksomhed, 

• Outplacement sender et signal om social 

ansvarlighed 

• En bedre økonomi når en medarbejder kommer 

hurtigt videre 

• Fastholdelse af motivationen og effektiviteten 

hos dine øvrige medarbejdere 

• Tryghed og ro blande de øvrige medarbejdere 

• Opsagte medarbejdere bliver gode ambassadø-

rer for virksomheden  

Fordele for din medarbejder
• Støtte og sparring til at håndtere situationen 

• Den opsagte medarbejder kommer hurtigt 

videre til et nyt og relevant job 

• Udarbejdelse af en jobsøgningsstrategi 

• Adgang til Job Visions brede virksomheds-

netværk  

OUTPLACEMENT

Professionel genplacering af opsagte medarbejdere

Resultater ved køb af jobgaranti:  

88% i job indenfor 6 måneder

100% i job efter 11 måneder
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Om Job Vision

Job Vision er et landsdækkende konsulenthus for 

mennesker, der enten har mistet deres arbejde 

eller ønsker et karriereskifte. Vi hjælper virksom-

heder med Outplacement, Interim, Spouse job og 

arbejder tæt sammen med forsikringsselskaber og 

jobcentre i hele landet.

Når vi arbejder, tror vi på individuelle forløb, der 

udvikler hvert enkelt menneske. Vi vil have vores 

kandidater i arbejde og gør vores yderste for at få det 

bedste frem i dem, vi har ansvaret for. Vi kommunike-

rer uden omsvøb og brænder for at flytte grænser. 

Men vi gør det med stor respekt for den enkelte og 

ordentlighed. Det er i vores optik den bedste forud-

sætning for at skabe positiv, varig forandring.

Kontakt os
allerede i dag for en uforpligtende snak om, 

hvad jeres ønsker og behov er.

Kontakt os på telefon 70 10 33 35 eller på 

mail jobvision@jobvision.dk

Job Vision har kontorer 
i hele Danmark


