
Outplacement og karriererådgivning
Vi er i dag førende inden for individuel executive 
outplacement i Danmark med kontor i København, 
Odense og Århus. Vi er alle forskellige, og hos os er 
der ikke to processer, der er ens. 

Anvendelsen af outplacement sender et sundt 
signal til kollegaer, fremtidige medarbejdere, kunder 
og samarbejdspartnere. Således drager I omsorg 
for jeres ansatte fra start til slut, samtidig med at I 
styrker jeres CSR.

En investering i outplacement til en opsagt med-
arbejder giver adgang til et ansvarligt beredskab 
bestående af professionelle rådgivere, stresscoaches, 
erhvervspsykologer, headhuntere, m.v., der straks 
hjælper medarbejderen videre i sin karriere eller til 
sit næste job.

 
Hvor og hvordan finder kandidaten sit  
næste job?
Vi har i mere end 10 år beskæftiget os med at finde 
kandidater til virksomheder og virksomheder til 
kandidater, derfor ved vi, at der ikke findes to job, to 
virksomheder eller to kandidater, der er ens. Vores 
erfaring viser tydeligt, at kun ved at finde det rette 
match mellem kandidat og virksomhed når man 
vejen til et nyt og blivende job.

Derfor er fokus hos os i ethvert forløb henvendt 
mod individet – og på et personligt niveau. Vi tager 
udgangspunkt i kandidatens konkrete situation og 

aktuelle udfordringer, samtidig med at vi stimulerer 
og udfordrer. Da vi ved at behovet for afklaring 
og forståelse af egne ressourcer, kompetencer og 
muligheder kun kan indfries via et fleksibelt og 
skræddersyet program.

 
Personlig rådgiver, mentor og coach
Hele processen foregår i tæt samarbejde mellem 
kandidat og vores personlige rådgiver, samtidig med 
at Holmgaards Management beredskab involve-
res, når der er behov. Konsulenterne i Holmgaard 
Management er erfarende og veluddannede, og 
specialiseret inden for outplacement, rådgivning, 
psykologi, headhunting og interim management. Det 
har vist sig at give den bedste synergi for kandidater-
ne i vores forløb. Det er det, der gør os så effektive 
og adskiller os fra de andre. 

 
Hvorfor vælge Holmgaard management?
Vi rådgiver, støtter og vejleder både ledere og medar-
bejdere i vores outplacement, og tager såvel hånd om 
det psykologiske aspekt under opsigelsen, som konkret 
analyse, beskrivelse og dokumentation af relevante 
kompetencer til det næste job, da vi ved at job og 
identitet hænger uløseligt sammen. Der er naturligvis 
tale om et fortroligt og personligt forløb. Vi har fokus 
på de områder, kandidaten har særligt brug for spar-
ring til, for hurtigt at komme videre til en ny stilling.

Holmgaard Management tilbyder:

 Fleksibelt, individuelt tilpasset outplacement-forløb

 Konkretisering af personlige og faglige kompetencer 

 Et billede af, hvem du ’er’, og hvad du ’kan og vil’

 Afdækning af personlige succeser

 Strategi for kandidatens karriere og jobsøgning

 Optimering af tilstedeværelse på LinkedIn m.m.

 Præcisering af den type virksomhed, stilling og det 
arbejdsliv, som dækker behov, ønsker og krav

 Professionelt CV, ansøgning og struktur på søgning

 Forberedelse til jobsamtalen, herunder samtale-
træning, egen præsentation m.m.

 Rådgivning, coaching og mentoring i hele forløbet

Få et GRATIS og uforpligtende møde 
Hvis du vil vide mere, så vil vi foreslå et møde 
– som er helt uforpligtende og gratis. Du er 
naturligvis velkommen til at få mere at vide ved 
at besøge os på vores hjemmeside:
www.holmgaardmanagement.dk 
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Et typisk forløb er på 10 
sessioner med 1-2 møder 
om ugen.

NYHED! 
Forløb på dansk og engelsk  
til udstationerede medarbejdere 
via telefon og Skype.

Mere end  
85 % af vores 
klienter er i 
ønskejobbet  

efter endt 
rådgivning


