Outplacement
med workshops
- Expandera ditt nätverk| 2 månader

Välkommen till programmet
Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått
vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas vi
att du också gör.
Programmet som du ska gå igenom handlar om dig
och dina möjligheter. Därför är det viktigt att du är
öppen och delar dina tankar med din rådgivare så
att du så snabbt som möjligt kan komma igång med
din jobbsökning eller komma fram till något annat
som du vill göra i framtiden.
Som komplement till dina individuella samtal kan du delta
i jobbrelaterade workshops där du också kan få
inspiration av andra.
Ditt digitala forum
Du får tillgång till AS3 Portalen som är ditt digitala
jobbforum. Här kan du arbeta med alla modulerna
som ingår i AS3s koncept och som utgör grunden
i vår jobbrådgivning. Där kan du bland annat
kartlägga och få överblick över dina kompetenser.
Via Portalen kan du dessutom delta i aktiviteter samt
få nya kunskaper och ny inspiration med hjälp av
videoklipp, webbinarier och nyheter om jobb och
karriär.
Kom i gång på ett bra sätt!
Din rådgivare är din professionella sparringpartner
och finns med dig genom hela processen men du har
ett eget ansvar för hur hög din aktivitetsnivå ska vara.
Ett bra sätt att komma i gång på är att du anmäler
dig till webbinariet ”Kom igång med din process” i
Portalen. Om du hellre vill inleda med ett individuellt
möte med din rådgivare eller börja jobba med dina
yrkeskompetenser i Portalen kan du naturligtvis göra
det. Du avgör själv vad som är bäst för dig.

Våra moduler säkrar att du kommer
framåt i din jobbsökningsprocess.
Du hittar dem i AS3 Portalen och de är
uppbyggda på följande sätt:
––
––
––
––

Fundament
Reaktioner på förändringar
Arbetsmarknaden
Kompetensprofil

Möjlighet
– Motivation, värderingar och optimism
–– Karriärmål
–– Nätverk
–– Sociala medier
Handling
–– Ansökningar
–– CV
–– Telefonsamtalet
–– Intervjun
–– Test och personprofil
–– Aktivitetsplan

Har du frågor är du alltid välkommen att vända dig
till din rådgivare.

Din väg till ett nytt jobb
Start

6 månader

2 månader
–– Individuella samtal utifrån behov
–– Tillgång till AS3 Portalen
–– Inspiration och nätverk i
jobbrelaterade workshops
–– Webbinarier kring jobbsökning
–– AS3s moduler

+

4 månader
–– Fortsatt inspiration och
hjälp via AS3 Portalen
–– Bibliotek med bland annat
inspelade webbinarier och
jobbrelaterade dokument

+

AS3 Alumni
––
––
––

Fortsatt tillgång till AS3
Portalen
Inbjudningar till webbinarier
Tillgång till nyheter och
artiklar kring jobb och
karriär

Personlig
rådgivare

AS3
Portalen

AS3 Alumni

Du

Rådgivare

AS3s
Moduler

Workshops

Nätverk

Personlig rådgivare
Med rådgivare i hela landet kan vi garantera
personlig och kvalificerad rådgivning var du än
bor. Du och din rådgivare kommer tillsammans
överens om hur just din process ska se ut. Skulle du
uppleva att matchningen av rådgivare inte stämmer får du
så klart byta rådgivare.
AS3 Portalen
Här kan du utforska diverse digitala
möjligheter. När du har avslutat den
individuella delen av programmet kommer du att ha
full tillgång till Portalen ytterligare fyra månader där
du kan fortsätta att arbeta med din jobbsökning. Du
kan dock inte anmäla dig till några aktiviteter.
AS3 moduler
AS3s koncept bygger på ett antal
sammanhängande moduler. De kan läsas
var och en för sig och sättas samman som du själv
önskar, allt beroende på din situation och dina
behov.
Workshops
Som komplement till dina individuella
samtal kan du delta i jobbrelaterade
workshops där du också kan få inspiration av andra.

Webbinarier

Våra workshops är en kombination av föreläsningar
och grupparbeten. Du anmäler dig via Portalen.
Webinarer
Vi erbjuder olika webbinarium som
ett komplement till din individuella
rådgivning. Du kan antingen delta personligen med
möjlighet att chatta och ställa frågor under tiden
eller se webbinariet som ett videoklipp i Portalen.
Vi tar bland annat upp ämnen som LinkedIn och
nätverk. Ha kontinuerlig koll på kalendern i Portalen
där du också anmäler dig.
Nätverk
En mycket central del i din jobbsökning är
att aktivera ditt nätverk. Vi hjälper dig att
komma igång att bygga nätverk och att kartlägga
det nätverk som du redan har.
AS3 Alumni
Du kan få en mängd fördelar av att bli en del
av vårt alumninätverk som består av tidigare
AS3-kandidater. Du får bland annat tillgång till en
karriärcheck. Du kommer också att bli inbjuden till
relevanta webbinarier. Via AS3 Portalen kommer du ha
tillgång till de dokument som du har laddat upp.
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