Job søges – så hurtigt, som muligt!
På dette outplacementforløb lærer du om effektiv jobsøgning og
samtaler af topprofessionel underviser med erfaring fra et af verdens
førende firmaer indenfor karriererådgivning.
Outplacementforløbet strækker sig over 3 måneder og består af:
• 6 undervisningsmoduler/workshops
• 6 individuelle coachsessioner
• Personlighedstests
• Værktøjskasser
Undervisningsmoduler/workshops
1. Kom godt i gang
Uanset årsag, så bliver vi ramt, når vi bliver fyret!
Dette første undervisningsmodul handler om at finde sit ståsted lige nu,
at se sig selv i en ny kontekst og få indsigt i, hvordan man kan komme
videre. Modulet er opstarten på en forandringsproces, hvor
underviseren er katalysatoren for igangsætningen, og nænsomt matcher
kursisterne der, hvor de er, ved at lytte, spørge og inddrage.
Præsentation af underviser, kursister og selve programmet.
2. Kend dig selv
For at kunne sælge dig selv, skal du kende dig selv.
Kursisterne får de første værktøjer og modeller til at blive afklaret
omkring egne kompetencer, kvalifikationer og motivationsfaktorer.
Personlighedstests inddrages på klasseplan, som oplæg til individuelle
tilbagemeldinger. Første øvelse i personlig præsentation.
3. CV og ansøgningsbreve
Et CV skal vise og bevise, hvem du er, hvad du kan og hvad du vil.
Undervisning i opbygning, struktur og anvisninger til opsætning af et
effektivt CV og ansøgningsbreve, samt råd og vejledning i, hvordan et CV
og ansøgninger kan gøres personlige. Der sættes fokus på begrænsende
overbevisninger, som kursisterne skal ud over, bl.a. at kunne sælge sig
selv, ærlighed, stærke og svage sider. Træning i personlig præsentation.
4. LinkedIn
Vær synlig og tilgængelig. Jobsøgning via relationer og netværk.
Gennemgang af, hvad LinkedIn er og hvordan man kan bruge det.
Fokus på netværk, networking og netweaving.
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5. Fokuseret ansøgning
20 fokuserede ansøgninger giver langt større udbytte end 1.000 kopier
Kursisterne får værktøjer og anvisninger til opbygning af egen
markedsføringsplan, afdækning af virksomhedsbehov og match, øvelser
/træning i telefonisk kontakt og opfølgning samt effektive motivations
strategier. Træning i personlig præsentation.
6. Samtaler og forhandling
Samtaler er et personligt salg.
Samtale- og forhandlingsteknikker, kropssprogets betydning, træning i
personlig præsentation, viden om lønniveau og lønpakker.
Mellem modulerne skal kursisterne selv arbejde med:
• Personlige præsentationer
• CV og ansøgninger
• LinkedIn profil
• Personlig markedføringsplan
• Netværk
• Træning og sparring til CV i mindre grupper
Modulerne gennemføres med 1-2 ugers mellemrum og varer hver især
2-3 timer pr. gang.
Mellem modulerne gennemgår kursisterne individuel coaching og
arbejder individuelt med deres opgaver.
Individuel coaching
Alle kursister får personlige testtilbagemeldinger enten på første eller
anden session. Individuel tilgang og match, alt fra coaching til rådgivning
efter behov. Hver session varer 1 time og hver kursist får tilbudt 6
sessioner. Kan også tilbydes som telefoncoaching.
Opfølgning og mailkorrespondance
Alle kursister har mulighed for opfølgning og mailkorrespondance (bl.a.
til ansøgninger og CV) ud over coachsessioner. Perioden for
coachsessioner kan eventuelt forlænges ud over de 3 måneder, dog ikke
ud over de 6 sessioner, og maksimalt over samlet 5 måneder (primært
som telefoncoaching).
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Pris og varighed
Forløbet starter med første undervisningsmodul og afsluttes med sidste
individuel coaching.
Eksempel:
Uge 1
Uge 2
Uge 3
Uge 4
Uge 5
Uge 6
Uge 7
Uge 8
Uge 9
Uge 10
Uge 11
Uge 12

Kom godt i gang
Individuelle coachinger
Kend dig selv
Individuelle coachinger
CV og ansøgningsbreve
Individuelle coachinger
LinkedIn
Individuelle coachinger
Fokuseret ansøgning
Individuelle coachinger
Samtaler og forhandling
Individuelle coachinger

Min. 6 og max. 15 deltagere pr. hold af hensyn til udbyttet.
Alle kursister får udleveret egen kursusmappe.
Alle kursister får personlig testtilbagemelding.
Pris pr. deltager kr. 17.000.
Ekskl. moms, lokaler og forplejning samt kørsel ud over 100 km fra
Aalborg.
Underviser og coach:
Laila Christensen: Erhvervscoach og direktør for Coach Vision. ICC coach
og NLP Master. Flere års erfaring med outplacementforløb for såvel
store som små hold, over 3.500 coachsessioner, herunder executive
coaching (topledere). Tidligere selvstændig ejendomsmægler,
regnskabschef, boligkonsulent, salgschef, coach & konsulent.
Efter behov indsættes andre coaches til de individuelle sessioner.
Kontant Laila Christensen for uforpligtende møde.
Se referencer via www.coachvision.dk og/eller LinkedIn profil.
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