Tjeneste

Individuell
karriereomstilling
Vi tilbyr _________________________________

assessit.no

Til deg som nedbemanner: Gjør dine tidligere ansatte attraktive i jobbmarkedet.
Assessit tilbyr et opplegg som gjør at hver eneste medarbeider får tilbud om hjelp, og
blir i stand til å rette blikket fremover med motivasjon og løsningsfokus. Dette gjør
også at du som arbeidsgiver opprettholder et godt omdømme både blant de som må
gå og de som blir igjen i virksomheten.

Hva får din tidligere ansatt ut av
karriererådgivingen?

Assessits Konsulenter
Vi er glødende engasjerte, Vi gjør det så enkelt
som mulig. Vi kan faget vårt og evner å gjøre det
til en merverdi for kundens forretning.



Veiledningen hjelper til å få frem potensialet
hos de som er nedbemannet



Assessit gir realitetsorientering om
arbeidsmarked.



Økt bevissthet om din kompetanse, styrker
og muligheter

Dette forteller våre kunder om sitt
utbytte etter å ha benyttet
karriereomstilling hos oss



Økt selvinnsikt





CV og intervjutrening



Økt innsikt i dine valgmuligheter

Tilbakemeldinger tyder på at størsteparten av
de vi har måttet nedbemanne ville takket ja til å
returnere til oss hvis det ble behov for deres
kompetanse igjen



Bevisstgjøring på hvor energi og motivasjon
skal rettes



Det viktigste for oss som arbeidsgiver har vært
å få de tidligere ansatte ut i ny jobb. Dette har
Assessit klart for veldig mange av de berørte



Assessit har vært med på en bevisstgjøring for
høyt utdannet personell som nå må ut i et for
dem ukjent terreng



De av våre ansatte som har takket ja til tilbudet
om karriererådgiving forteller om å bli utfordret
til å våge seg ut av komfortsonen



Assessit har utfordret og utviklet den enkelte



Den enkelte blir mer engasjert og motivert

Prosess
Vi benytter en kombinasjon av coaching og
rådgivning. Coaching og individuell lederstøtte har
vært en del av Assessits leveranse innenfor utvikling
av ledere og lederteam i mange år.
Vi benytter ofte coaching som metode underveis i et
lederutviklingsprogram, eller som oppfølging av slike
program. Assessit har habile konsulenter med bred
erfaring med coaching av ledere i en rekke
virksomheter.

Pris
2 mnd kr 25.000,- eks mva.
3 mnd kr 35.000,- eks mva.
5 mnd kr 50.000,- eks mva.

