
outplacement
ramsdal job & Karriere

om ramsdal
ramsdal job & Karriere er en del af ramsdal Gruppen, der 

er et danskejet konsulenthus, som tilbyder opgaveløsninger 

inden for Hr-området. det drejer sig eksempelvis om re-

kruttering & udvælgelse, outplacement samt leder- & ledel-

sesudvikling. job & Karriere har kontor- og undervisnings-

faciliteter placeret på omkring 30 steder i landet,og løser 

opgaver for hovedparten af landets jobcentre. 

job & Karrieres ca. 100 medarbejdere arbejder med outpla-

cement i form af coachingforløb og i form af vejlednings- og 

afklaringsforløb for personer, der er opsagt fra jobbet. det 

kan være personer, som er i en opsigelsesperiode eller måske 

har været ledige i længere tid. Vores opgave er at få vores 

kandidater i job og for at nå det mål, anvender vores konsu-

lenter deres viden og mangeårige og meget alsidige erfarin-

ger til at skabe det rigtige match mellem kandidat og virk-

somhed. det giver gode resultater, så rigtig mange af vores 

kandidater kommer i job efter et forløb hos os.

Vi arbejder ud fra en målsætning om, at vi gennem sparring 

og rådgivning bedst hjælper den enkelte videre. Vi ser for-

løbet frem mod det nye job som en rejse, hvor vejen, rejse-

formen og rejsemålet fastlægges ud fra den enkeltes evner, 

ønsker og realistiske muligheder. så hvor rejsen skal ende, 

er også dit ansvar. 

du kan læse mere på www.ramsdalgruppen.dk eller ringe 

på 7630 0101.

www.ramsdalgruppen.dk



outplacement
- når der sKal findes en ny Vej ...

fra ét sted på arbejdsmarkedet til det næste 

kan være en proces, hvor alle kan have brug 

for støtte!

ramsdal job & Karriere tilbyder et forløb 

med individuel coaching og vejledning for 

opsagte medarbejdere i Herning Kommune. 

der tages udgangspunkt i dit konkrete behov, 

og der er fuld fortrolighed mellem dig og din 

konsulent. Konsulenterne hos job & Karriere 

har en solid erfaring med at afklare og vejlede 

opsagte medarbejdere videre til et nyt job. 

erfaringsgrundlaget stammer både fra den 

offentlige og den private sektor, og konsulent-

gruppen arbejder med rådgivning og vejled-

ning på alle niveauer i en organisation.

dit outplacement-forløb tager sit afsæt i seks 

individuelle møder med en konsulent og kar-

riererådgiver fra ramsdal job & Karriere. 

forløbet tilpasses konkret til dig på grundlag 

af en individuel handlingsplan, som udarbej-

des på det første møde. møderne har en va-

righed af halvanden til to timer.

udgangspunktet er en afdækning af dine per-

sonlige og faglige kompetencer. det vigtigste 

redskab i denne forbindelse er samtalen mel-

lem dig og din konsulent, men i nogle tilfælde 

kan det være en hjælp at tage et testredskab 

med i forløbet. Her er en række eksempler på 

temaer i outplacementforløbet:

•	 Udarbejdelse	af	personprofil	-	brutto	CV

•	 Find	dit	personlige	arbejdsmarked

•	 Jobbanker	-	hvilke	kan	bruges?

•	 Headhuntere	og	rekrutteringsbureauer?

•	 Hvad	skal	jeg	fokusere	på	i	et	jobopslag?

•	 Det	personlige	salg	i	jobsøgningen

•	 Udarbejdelse	af	såvel	opfordrede	som		

 uopfordrede ansøgninger

•	 Hvilke	brancher	og	virksomheder	-	ud	

	 vælgelse?	

•	 Jobsamtalen	-		samtaletræning	

de personlige møder  mellem dig og din kon-

sulent	finder	 sted	på	vores	kontor,	Fredens-

gade 14, 7400 Herning. mellem de enkelte 

møder kan du få sparring af din konsulent 

telefonisk eller via mail.

Du	 kan	 finde	 kort	 og	 kørselsvejledning	 på	

vores hjemmeside, hvor du også kan læse me-

re om os - www.ramsdalgruppen.dk.

Vi står klar til at hjælpe dig   -  velkommen 

hos ramsdal job & Karriere!


