Outplacementprogram
Outplacement är ett individuellt program som stödjer klienten i processen att hitta ett nytt
arbete. Programmet skapar struktur och tillhandahåller rätt verktyg för att snabbt och effektivt
uppnå detta. Vertos metod, 4M, är framtaget med hjälp av lång erfarenhet av rekrytering,
tjänsteförsäljning, coachning samt en kontinuerlig närkontakt med arbetssökande och
rekryterande arbetsgivare.
Tillsammans med Vertos konsult arbetar klienten med Vertos väl beprövade koncept och
metodik för att identifiera, förpacka och marknadsföra kompetens. Konsultens roll handlar om
att ge klienten inspiration, kunskap och aktivt hjälpa till att föra processen framåt, vilket
konkret innebär att:


Vi hjälper klienten att översätta sina erfarenheter och färdigheter till förslag på
yrkesuppgifter, roller och arbetsgivare där klientens kompetens skulle vara till fördel.



Vi använder vår erfarenhet till att lotsa klienten till rätt målgrupp och sökkanaler samt
till att ta direktkontakt och skapa en dialog med presumtiva arbetsgivare på ett
framgångsrikt sätt. .

Vår styrka som leverantör är att kunna anpassa upplägget efter varje individ, utan för den
skull tappa strukturen
Vad vi erbjuder våra klienter
 Ett välbeprövat outplacementkoncept för att hitta nya arbeten
 Centralt belägna lokaler med kontorsplatser för klienter
 Etablerade test- och självskattningsverktyg för bl.a. personbedömning och drivkrafter
 Egenutvecklat och väl beprövat arbetsmaterial bl.a. Jobbsökarens nya handbok,
skriven av Vertos ägare
 Omfattande bibliotek med karriär- och jobbsökarlitteratur
 Kunniga och engagerade konsulter
 Kontinuerligt konsultstöd via personliga möten under hela programmet
 Tillgång till vårt stora kontaktnät inom search-, rekryterings- och
bemanningsbranschen
 Övningsintervjuer med återkoppling på svenska alternativt engelska, med rekryterare
eller konsult med rekryterarbakgrund
Vertos förhållningssätt
Våra program handlar om arbetslivet och att hitta den snabbaste vägen till ett nytt jobb.
Samtidigt kan de ge våra klienter en personlig utveckling. Det är så att säga en bonus i våra
program.
Det krävs ett handfast stöd på individnivå för att omsätta de nya kunskaperna om
jobbsökning till praktisk handling. Våra konsulter har gedigen erfarenhet av att alternera
mellan rollerna som instruktör, coach och rådgivare för att kunna uppnå målet. Vår målgrupp
attraheras också av vårt kunnande om arbetsmarknaden och vår förmåga att sätta oss in i de
branscher vi arbetar med.

Så här går det till
Vertos konsult och klienten börjar med ett förutsättningslöst möte för att ge en bild av hur vi
arbetar. Vid fortsättning går vi på första mötet igenom förväntningar och mål för samarbetet.
Tillsammans sätter vi sedan regelbundna tider för konsultmöten.
Under första halvan av programmet går vi igenom de delar i processen som klienten behöver
arbeta med. Detta utmynnar i en projektplan för jobbsökandet. I den andra halvan av
programmet sker praktisk jobbsökning utifrån handlingsplanen, där konsulten och klienten
använder sina träffar för att analysera det arbete klienten gjort mellan träffarna.
Klienten har förutom mötena full tillgång till konsulten via e-post och telefon för ytterligare
konsultationer och diskussioner.
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Programmets längd
Sex månader eller längre. Vi kan också erbjuda korta punktinsatser med valda delar av
programmet.
Garanti
Om medarbetaren inte har löst sin situation inom programtiden, äger medarbetaren rätt till
telefonsupport med sin Verto-konsult i ytterligare två månader efter programmets avslut.
Kvalitet och uppföljning
I början och i mitten av uppdraget får beställaren återkoppling på hur processen fortlöper.
När uppdraget är klart får beställaren även en slutlig återkoppling som innehåller en kort
beskrivning av de aktiviteter som genomförts under programmet och om målet uppfyllts.
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