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En ny bro til dit næste job

5 fordele ved at bruge LUNDMANN
til at hjælpe dig videre i din karriere



MED OUTPLACEMENT 
FRA LUNDMANN FÅR DU ...

HVORDAN?
Kontakt os umiddelbart efter din opsigelse og få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig 
videre. Så starter vi med en uforpligtende snak om dine ønsker og behov.

HVAD?
En outplacementaftale er hjælp til at komme godt fra en fratrådt stilling og over i nyt job.

En outplacementaftale hjælper dig til at blive knivskarp på, hvad dit næste skridt i din karriere 
skal være, samt hvordan du kommer derhen.

HVORFOR?
Når man fratræder sin stilling, kan der dukke mange forskellige tanker og følelser op. For 
eksempel: Hvad vil jeg egentlig? Finder jeg overhovedet et nyt job? Hvordan gør jeg mig 
interessant for en ny arbejdsgiver?  Hvordan klarer jeg min arbejdsløshedsstress? LUNDMANN 
hjælper dig med at finde brugbare svar på dine spørgsmål.

TRYGHED - Slip dine bekymringer om, hvorvidt du klarer dig.  Vi aftaler et 
skræddersyet forløb for dig, og slipper dig ikke før, du er kommet godt 
videre.

TOPTUNET CV - Vi hjælper dig med at skræddersy dit CV og ansøgning 
til de stillinger, som du søger. 

DIG I CENTRUM - Vores hjælp bliver tilpasset dine behov. Det kan både 
handle om personlige problemstillinger i forbindelse med din nye situation, 
karriererådgivning, eller konkret hjælp til at få det job, du gerne vil have mm.
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FOKUS PÅ MOTIVATION - Vi tager udgangspunkt i, hvad du har lyst til, 
fremfor hvad du har gjort tidligere.

FØRENDE EKSPERTER - LUNDMANN er DK’s førende eksperter inden 
for karriereudvikling, rekruttering og jobsøgning. Outplacementforløbene 
hos LUNDMANN varetages af erhvervspsykologer.

- konsulenthuset med perspektiver til forskel

Telefon: 30 29 61 95
E-mail: info@lundmann.dk
Adresse: Bredgade 36C, 1260 Kbh. K
Web: www.lundmann.dk


