
Verden har ændret sig betydeligt de senere år, men outplacement-
branchen har ikke fulgt med. Vi bruger de klassiske outplacement-
metoder, men supplerer med nogle unikke, ekstra ydelser.

Vi tilbyder outplacement og karriererådgivning med et unikt afsæt:

▪ +15 års solid track record på outplacement, rekruttering, 
kommunikation, coaching og ‘professionelle netværk’. 
Herudover flittigt benyttede eksperter og foredragsholdere på 
LinkedIn, innovation, transformation og fremtidens trends.

▪ I tillæg til klassiske outplacement-ydelser, så tilbyder vi 
ekstraordinært også direkte adgang til et stort netværk af godt 
8000 high-level virksomhedsledere, HR-chefer og headhuntere. 

▪ Samt træning og certificering i nyeste viden om digitalisering, 
innovation, transformation og vigtige trends (Future Navigator).

Ring 2610 0077 - og lad os starte med et uforpligtende møde.

Frederik P. Hansen
Ledende partner / Cand. Merc.

Rådgivning på outplacement, der effektivt møder tidens krav

Lidt nærmere om vores ydelser på outplacement

▪ Coaching i hvilke oplagte - eller oversete - jobmuligheder, 
der bedst matcher dine kvalifikationer, værdier og ønsker.

▪ Hjælp til skrivning af professionelle CV’er og ansøgninger, 
der står ud fra mængden.

▪ Hjælp til hvordan du aktiverer dit netværk i jobsøgningen.

▪ Hjælp til personlig branding og den professionelle LinkedIn-
profil. Og hvordan du kan udnytte dette i jobsøgningen.

▪ Ekstra, unik ydelse: Direkte adgang til stærkt netværk af 
godt 8.000 virksomhedsledere, HR-chefer, headhuntere, mv.

▪ Ekstra unik ydelse: Hjælp til en professionel research, der får 
dig til at stå ekstra ud fra mængden.

▪ Ekstra, unik ydelse: Træning/certificering i nyeste viden om 
digitalisering, innovation, transformation og vigtige trends.

Adresse: Gisselfeld Allé 1, Gentofte. Fri parkering. 200 m. til Bernstorffsvej St. 

Eksempler på personprofiler, udtalelser, mv.



Eksempler på personprofiler, vi har hjulpet med outplacement

Person A, 52 år,               
Cand. Merc.

VP Channel Strategy & Sales

Managing director, Nordics

I nyt job på 4 uger

Person C, 46 år,               
Cand. Merc.

Commercial Director

Portfolio Manager

I nyt job på 3 uger

Person B, 39 år, Ing./HD

Business Development

Digital transformation

I nyt job på 5 uger

Person D, 54 år,  HD

Investment Manager

Client Director

I nyt job på 6 uger

Person E, 51 år,               
Cand. Merc.

VP Sales & Marketing

Technology Executive

I nyt job på 6 uger

Person F, 44 år, HD

Digital Strategy

Commercial Director

I nyt job på 7 uger

Indhold - moduler

”Frederik skiller sig også ud, fordi han klædte mig 

på til fremtiden – og vi brugte denne viden i 

jobsøgningen. Og fordi han gav adgang til et meget 

stort og attraktivt netværk. Faktisk skabte han 

selv fire spændende job-samtaler” Person B

"Jeg har før været i outplacement hos andre 

udbydere, men har hos Frederik oplevet en helt 

anden intensitet og effektivitet samt nogle ekstra, 

værdifulde ydelser” Person F.



Typisk aktivitetsplan - tilpasses hver profil - 3-4 timer pr. modul

Modul 1

▪ Afklaring af jobmuligheder, der bedst 

matcher dine kvalifikationer, værdier 

og ønsker.

▪ Hjælp til skrivning af professionelle 

CV’er og ansøgninger.

▪ Jobsøgningskanaler – hvilke er mest 

relevante og hvordan udnytter du dem?

Modul 2

▪ Den professionelle LinkedIn-profil – og 

udnyttelse af networking og LinkedIn i 

jobsøgningen.

▪ Aktivering af dit eget netværk.

▪ Gode råd før, under og efter 

jobsamtalen, herunder effektiv research.

▪ Personlig branding.

Modul 3

▪ Eksponering i netværk af godt 8.000 

virksomhedsledere, HR-chefer, 

headhuntere, mv.

▪ Udarbejdelse af opslag baseret på 

opdateret CV.

Modul 4

▪ Træning og certificering i nyeste viden 

om digitalisering, innovation, 

transformation og vigtige trends. 

Udnyttelse af denne viden i 

jobsøgningen.

Lidt praktik



▪ Central, diskret og nem kontor-lokation: Gisselfeld Allé 1 i Gentofte. 
Nemt at komme til fra alle dele af Storkøbenhavn. Fri parkering 
udenfor. 200 meter til Bernstorffsvej Station.

▪ Behagelige og rolige rammer.

Lokation og rammer

Effekt Outplacement 
Frederik P. Hansen
Ledende partner/Cand. Merc.
Mobil: 2610 0077


