
 
Outplacement – send dine opsagte medarbejdere godt videre 
Et outplacementforløb hos HK Hovedstaden er et tilbud for opsagte medarbejdere inden for 

HK’s faglige område og et kvalificeret alternativ til andre udbydere på markedet. Dels fordi vi 

kan skræddersy forløbet til den enkelte, dels fordi vi som fagforening typisk vil have en mere 

tillidsfuld og ligeværdig dialog med de opsagte end de kommercielle udbydere. 

Vores tilgang adskiller sig fra de kommercielle udbydere ved udover en kortlægning af 

kompetencer også at inddrage afklaring og opkvalificering som en væsentlig del af forløbet - 

og som fundament for den videre jobsøgning.  

HK Hovedstaden Uddannelse & Karrieres store indsigt i HK-området er sammen med 

opkvalificering med til at sikre jeres opsagte medarbejdere de bedste betingelser for at komme 

godt videre i deres arbejdsliv.  

 

Vores tilgang adskiller sig fra de gængse udbydere: 

• Vi arbejder målrettet på individuelt niveau ved at inddrage afklaring og opkvalificering som 

en væsentlig del af forløbet 

• Vi tilbyder en bred vifte af kurser og individuelle tilbud inden for jobsøgning (gratis for HK-

medlemmer) 

• Vi hjælper den opsagte med kompetenceafklaring og uddannelses- og karriereplanlægning 

• Vi har et bredt overblik over kursusmarkedet og et stort netværk indenfor 

uddannelsesverdenen 

• Vi kan med kort varsel oprette individuelt tilpassede opkvalificerings-forløb ud fra HK’s eget 

kursusudbud 

 

Alle forløb indledes med en samtale med en af vores karrierekonsulenter. Under samtalen 

sammensætter vi et individuelt forløb, afstemt efter den opsagtes muligheder og ambitioner og 

den økonomiske ramme. 

 

Alle kurser i HK’s kursusudbud er gratis for medlemmer af HK - inklusive karrierevejledning og 

jobsøgningskurser. Det betyder, at det samlede outplacementbeløb kan benyttes til køb af 

opkvalificering af din opsagte medarbejder. 

 

De af dine opsagte medarbejdere, der ønsker det, bliver en del af HK JobBørs databasen, hvor 

der årligt formidles over 260 jobs i hovedstadsområdet. 

 

Ved større opsigelser har I som virksomhed mulighed for at købe en ”pakkeløsning,” hvor vi på 

forhånd har sammensat forløb ud fra de aktiviteter, som vi erfaringsmæssigt ved bringer de 

opsagte medarbejdere videre. 

 

Vi tilbyder også jobsøgningskurser over 3-4 dage, som køres samlet for jeres opsagte 

medarbejdere. På kurserne gennemgår vi bl.a.: 

 

• Kompetenceafklaring af den enkelte 

• Karriere- og/eller uddannelsesplan for den enkelte 

• Målrettet CV 

• Ansøgning 

• Jobsamtalen 

• LinkedIn 

HK Hovedstadens Uddannelse & Karriere kan kontaktes på e-mail: uk.hovedstaden@hk.dk 

eller telefon 3330 2940. 
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