Genplaceringsforløb

- for dig som vil bringe dine medarbejdere godt videre
Det er som virksomhed altid kedeligt at skille sig af med gode medarbejdere og specialister. Vil du som
virksomhed gerne vil bringe dine medarbejdere godt videre i karrieren? - så tilbyder Incipia individuelle
personlige genplaceringsforløb med en høj grad af tilpasning til den enkelte medarbejders behov.

Hvad er I sikret med Incipia’s genplaceringsforløb?









Erfarne konsulenter med alsidig branchekendskab
Høj grad af fleksibilitet ud fra den enkeltes behov
En væsentlig ”værktøjskasse” til personlig fremtoning og udvikling
Øget selvtillid og afklaring i en utryg jobsituation
Adgang til stort netværk
Større mulighed for hurtigere at komme i det rigtige job
Høj succesrate i forhold til ansættelse i nyt job
En fleksibel prisstruktur
Medarbejder

Leder

Executive

Opstartsmøde/forventninger

X

X

X

Jobstrategi og personlig sparring

X

X

X

Kompetenceudvikling

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Karriererådgivning
CV og ansøgninger

X

Personlighedstest/lederkompetencer
Jobsamtale- og interviewtræning

X

X

X

Netværk og bureauer

X

X

X

Headhuntere
Efterfølgende support/opfølgning
Pris (DKK)

X
8 uger

12 uger

20 uger

25.000,-

38.000,-

48.000,-

Hvad indeholder Incipia’s genplaceringsforløb?
 Step 1:

Opstartssamtale (alle)
• Forventninger til forløbet og afstemning af personlige og faglige behov

 Step 2:

Jobstrategi bestående af personligt forløb, inkl. jobrådgivning og faglig sparring (alle)
• Livs- og arbejdsværdier
• Hvad vil jeg?
• Hvad kan jeg og hvad er jeg god til?
• Hvad skal jeg gøre for at opnå det?

 Step 3:

Behov for nye færdigheder – kompetenceudvikling (alle)

 Step 4:

Karriererådgivning (leder/executive)
• Fælles udarbejdelse af karriereplan og ambitionsniveau

 Step 5:

CV, ansøgninger og online databaser (alle)
• Udarbejdelse af eget CV og ansøgninger (inkl. kompetenceorientering)

 Step 6:

Personlighedstest i jobsøgningen, inkl. lederkompetencer (leder/executive)
• Hvilke fordele og udfordringer skaber min personlighed som jobsøgende?
• Hvilke lederkompetencer bør jeg fremhæve i jobsøgningen?

 Step 7:

Jobsamtale- og interviewtræning (alle)
• Hvorledes kan jeg bedst forberede mig til interviews, spørgsmål og tests?

 Step 8:

Netværk, eksterne vikar- og rekrutteringsbureauer (alle)

 Step 9:

Headhuntere (executive)

 Step 10:

Herefter 8-20 ugers support/opfølgning (alle)
• Mental sparring
• Sparring ift. ansøgninger, samtaler og forhandling/kontraktforslag

Incipia er en rekrutterings- og HR konsulentvirksomhed. Vores filosofi bygger på hovedområderne:
Rekruttering, Assessment samt Konsulentydelser. I alle opgaver tager vi udgangspunkt i din virksomhed og
tænker i helheder. Vores mål er at kombinere vores lange erhvervserfaring med et indgående kendskab til
stort set alle aspekter af Human Resources. Du kan få mere at vide på www.incipia.dk
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