
Individuel  
Jobrådgivning 
- Bliv klar til at søge job



Velkommen 
til AS3

Du står lige nu overfor en vigtig forandring i dit liv, men 
du skal vide, at vi er her for at hjælpe dig, og du er i sikre 
hænder hos os. Det er også værd at huske, at for mange 
af de mennesker, der har stået i samme situation før dig, 
har dette forløb faktisk været begyndelsen på en ny og 
bedre tid med andre muligheder.

Vi har stor erfaring inden for outplacement – også kaldet 
genplacering, da AS3 blev etableret helt tilbage i 1989 
som en af de første på markedet i Danmark. Ja, faktisk er 
vi de største i Danmark. Vi har støttet mere end 50.000 
mennesker i at få et nyt job, og med over 100 profes- 
sionelle og kompetente rådgivere i hele landet kan vi tilbyde 
dig en fast rådgiver, der kender netop dit lokalområde.

Du er i centrum
Forløbet handler om dig, og det er afgørende, at du er 
tryg hele tiden. Rådgiveren er din personlige og fortrolige 
sparringspartner, der tager afsæt i din situation og i dine 
ønsker. 

Vi har alle forudsætninger for at sikre, at din rådgiver  
matcher dig, da vores rådgivere er spredt både erfarings-, 
uddannelses- og aldersmæssigt. Alle rådgivere har løbende 
kontakt til erhvervslivet, alle er internt certificeret, så de 
lever op til AS3s høje niveau, og alle deltager jævnligt i 
sparringsmøder med vores kvalitetskonsulenter.

Vi anvender manualen ”Job og fremtid”, som 
det grundlæggende arbejdsredskab gennem 
hele rådgivningsforløbet. Manualen er 
udarbejdet af AS3 og er opbygget sådan: 

Fundament
 – Reaktioner på forandringer
 – Jobmarkedet
 – Kompetenceprofil
 – Succeshistorier 

Muligheder
 – Motivation, værdier og optimisme
 – Jobmål
 – Netværk
 – Sociale medier 

Handling
 – Ansøgningen
 – CV
 – Telefonsamtalen
 – Jobsamtalen
 – Test og personprofil
 – Aktivitetsplan

Forløbets indhold:



Hvad får du hos os?
Et rådgivningsforløb hos AS3 er struktureret og målrettet, 
og vi vil udfordre dig til at omsætte dine kompetencer til et 
realistisk og værdifuldt jobmål, der giver mening for dig. 
Vores rådgivning er fremadrettet og handlingsorienteret, 
så du aktivt og kvalificeret kan søge job løbende.

Vores helt klare mål er, at du bliver afklaret i forhold til din 
fremtid. Det betyder for de fleste, at de finder et nyt job, 
men det kan også betyde at starte egen virksomhed,  
begynde på en ny uddannelse, indlede den såkaldt tredje 
alder eller noget helt fjerde. Uanset hvad, så lægger du 
og din rådgiver strategien sammen.

Afhængigt af dine ønsker og behov kan vi også tilbyde 
dig følgende:

Dit digitale univers
Du får adgang til AS3 Portalen, som er et digitalt jobunivers. 
Her kan du arbejde med alle vores faglige moduler, der  
tilsammen udgør vores jobrådgivning, og blandt andet  
systematisere dine kompetencer. På portalen kan du få  
viden og inspiration gennem videoer, webinarer og  
nyheder om job og karriere.

Netværk
Vores erfaring siger, at dit netværk bliver et stadigt vigtigere 
aspekt i din jobsøgning. Du får kortlagt og hjælp til at  
anvende dit eget netværk, men du vil også kunne trække 
på vores professionelle netværk.

DET PRAKTISKE

Den rette kemi
Det er afgørende for succes, at du har tillid til, 
at rådgiveren er den rette person for dig.  
Er matchet mellem dig og rådgiver forkert, vil 
du naturligvis få en anden rådgiver.

Varighed
1-3 måneder. Forløbet vil passe til dine  
specifikke ønsker og behov. 

Antal møder
Antallet af møder afhænger af aftalen med 
din arbejdsgiver.  
 
Hvert møde varer 1-1½ time. 

Opfølgning
Efter behov via telefon og e-mail.



AS3 Transition
København

Fanøgade 15
2100 København Ø

Telefon: 82 10 00 20
 

Aarhus
Hasselager Centervej 35

8260 Viby J
Telefon: 82 10 00 20

E-mail: info@as3transition.dk
               

www.as3transition.dk
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