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VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET



Et outplacementforløb hos HK Hovedstaden 
er et reelt og værdifuldt tilbud for dig, som 
er opsagt. Dels fordi vi kan skræddersy for
løbet til dig, dels fordi vores tilgang adskiller 
sig fra de gængse udbydere ved at inddrage 
afklaring og opkvalificering som en væsentlig 
del af forløbet – og som fundament for den 
videre jobsøgning. 

Sammen med dig afklarer vi ønsker og bro
lægger vejen mod dit mål, hvad enten det er 
job eller uddannelse.

Vi følger dig under hele forløbet, og hvis nogle 
forudsætninger svigter, hjælper vi dig med at 
justere ind, så du får det optimale ud af ud af 
dit forløb.

Kombineret med det store virksomheds
netværk, som vi har gennem HK JobBørs, 
er HK Hovedstadens outplacementforløb et 
stærkt tilbud til dig som opsagt.

Mere end 2/3 af de personer, der deltager i 
HK Hovedstadens forløb, er i job eller  
uddannelse, når forløbet afsluttes. 

Virksomheds- og Kompetencecenteret
HK Hovedstaden

KOM GODT VIDERE



ET VÆLD AF MULIGHEDER

JOBSØGNINGSKURSUS*
Du har mulighed for at deltage på vores 
3dages jobsøgningskursus med fokus 
på kvalifikationer og cv, ansøgninger, 
jobsamtalen og jobsøgningsstrategier.

JOBSØGNING

KOMPETENCEUDVIKLING 
OG OPKVALIFICERING
Få kompetent sparring om efteruddan
nelse og opkvalificering hos vores uddan
nede karrierevejledere, så du kan styrke 
din profil. Vi finder de relevante kurser og 
efteruddannelse ved offentlige og private 
udbydere og hjælper gerne med tilmel
dingen m.v.

ONLINE-KARRIERERÅDGIVNING
Gennem seks moduler og en workbook 
hjælpes du godt på vej mod dit drømmejob 
ved brug af enkle og konkrete værktøjer. 

Forløbet kan tages online eller 
som podcast.

KOMPETENCEUDVIKLING 

HK JOBBØRS*
HK har en JobBørs med et stort netværk 
af virksomheder, som kontakter os, når 
de har en ledig stilling. Det netværk er 
også dit.

PERSONLIG KONTAKTPERSON
Du bliver tilknyttet en fast kontaktperson, 
som er din gennemgående sparrings
partner – din røde tråd – gennem hele 
forløbet. Sammen lægger I en plan for de 
aktiviteter, som skal indgå i dit outplace
mentforløb.

JOBCOACH
For at få den korteste vej mod dit næste 
job kan du blive tilknyttet en jobcoach, 
som hjælper dig med jobafklaring såvel 
som jobsøgningsstrategier og med at 
målrette dine ansøgninger til netop dit 
arbejdsmarked.

COACHING OG SPARRING



ET VÆLD AF MULIGHEDER

* Medlemmer af HK har adgang til disse ydelser i kraft af deres medlemskab

LINKEDIN I JOBSØGNINGEN 
1:1-UNDERVISNING
Brugen af LinkedIn til rekruttering er steget 
markant de senere år. Derfor er LinkedIn 
en vigtig kanal til succesfuld jobsøgning. 
Du får lagt en skarp profil på LinkedIn og 
lærer, hvordan LinkedIn kan bruges aktivt i 
forbindelse med jobsøgningen.

WEBINARER*
Du får gode råd og vejledning til at forbedre 
din jobsøgning via webinarer, som bliver 
holdt direkte over nettet af to af vores job
konsulenter.

INSPIRATION
Alle, der deltager i netværket, har adgang 
til inspirationsoplæg om jobsøgning og 
kompetenceudvikling.

PERSONPROFIL
Få udarbejdet en personlig profil, så du 
kan få større personlig selvindsigt og bed
re udnytte dine styrker. HK Hovedstaden 
har licens til de mest almindelige tests.

NETVÆRK*
Du bliver en del af et netværk og kan spar
re med personer, der er i samme situation 
som dig selv og kender dagligdagen som 
ledig. Netværket er faciliteret af en jobkon
sulent, som kan udfordre dig og hjælpe dig 
med at finde jobmuligheder.



ET OUTPLACEMENTFORLØB HOS 
HK HOVEDSTADEN GIVER DIG ET GODT OG 
SIKKERT FORLØB FREM MOD DIT NÆSTE JOB

OPSTART Dit outplacmentforløb skal selvsagt lede dig til dit næste job. 
Vejen dertil finder vi sammen med udgangspunkt i dine ønsker og 
ambitioner. Du får en fast kontaktperson i HK Hovedstaden, som 
er din gennemgående sparringspartner – din røde tråd – gennem 
hele forløbet. Sammen lægger I en plan for dit forløb og aftaler de 
aktiviteter, der skal indgå i forløbet.

PLANLÆG Aktiviteterne i din plan skal lede dig hen til et nyt job, men det 
kan være, at du også ønsker uddannelse eller opkvalificering. Det 
kan også være, at du er på den helt rigtige hylde, men har brug for 
sparring i forbindelse med din jobsøgning og hjælp til at sparke 
døre ind hos virksomhederne. Eller det kan være, at du vil skifte 
helt spor eller måske starte for dig selv.

GENNEMFØR Undervejs i forløbet kan du sparre med din kontaktperson i 
HK Hovedstaden. Skulle der opstå behov for justeringer eller 
tilpasninger i din plan undervejs, hjælper vi dig også med det.

AFRUND Når dit forløb er gennemført, runder du af sammen med din kontakt
person i HK Hovedstaden, så vi er sikre på, at du er kommet vel i mål.



Virksomheds- og Kompetencecenteret
HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

JobBørs
/ jobboers-hovedstaden@hk.dk
/ +45 33302939

Kompetenceudvikling og outplacement
/ vkc@hk.dk
/ +45 33302940


