Når virksomheder
varsler opsigelser
- Professionel hjælp ved varslingssager

Når virksomheder bliver tvunget til at opsige flere medarbejdere, har det stor betydning for
den tilbageværende organisation og de berørte medarbejdere.
Det kan også få betydning for kommunens økonomi, hvis flere skal på offentlig forsørgelse.
Ofte er det brancher i modvind, der reducerer i medarbejderstaben, og så skal vi sammen
arbejde mod et brancheskifte, hvor mulighederne også på sigt er større.
Vi tilbyder en effektiv indsats i opsigelsesperioden, så de berørte medarbejdere hurtigst
muligt opnår ny ansættelse.

88%

af de opsagte medarbejdere, vi hjælper med
outplacement, får et job, mens de er i forløb hos os.

2.000+

opsagte medarbejdere har vi hjulpet med at komme
godt videre i deres karriere efter en opsigelse.

15.000+

virksomheders behov er registeret i en database,
der bruges dagligt af vores konsulenter.

Vidensbaseret. Handlingsorienteret.
Virksomhedsrettet.
Når vi rådgiver opsagte medarbejdere, er der tre ting, der står mejslet i sten:
•
•
•

Vi rådgiver med afsæt i viden og fakta (Vores årlige Rekrutteringsanalyser)
Vi handler mere, end vi taler.
Vi udnytter vores store, landsdækkende virksomhedsnetværk til fordel for dem,
vi rådgiver.

Engang var en god ansøgning og et skarpt CV nok. I dag skal den moderne og dygtige
jobsøger have styr på fire vigtige brikker i processen: Værktøjerne, strategien,
jobsøgerkompetencerne og motivationen.
Det er fire elementer, som vi tager højde for i vores rådgivning – og
fire elementer, som går igen i vores håndbog i Moderne Jobsøgning,
der udleveres til alle opsagte medarbejdere.
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Kundereferencer
”Det er svært selv at håndtere en opsigelsessituation, fordi der altid vil være en bestemt
relation mellem tidligere arbejdsgiver og den opsagte medarbejder. Derfor er det vigtigt,
at vi har et professionelt samarbejde med en ekstern outplacement-leverandør, der kan
håndtere situationen med et andet perspektiv, end vi som HR-organisation kan gøre…
Og her er det vigtigt for mig, at vi arbejder sammen med nogle, som formår at være fremme
på markedet i forhold til at afdække de nye tendenser inden for HR, kompetenceudvikling,
rekruttering osv. Og det må man sige, at ballisager er.”
Thomas Bundgaard, HR Business Partner, Siemens Wind Power

”Jeg blev tilbudt sparring efter en opsigelse. Blev mødt med super energi af konsulenten,
som gav mig mange små og store tips til at komme videre. Det være sig både ift. CV,
ansøgning, anvendelse af netværk på sociale medier m.m. Det gav hurtige resultater
– og efter blot to måneder havde jeg håndslag på et nyt job.”
Bjarne Fischer Pedersen, tidligere outplacement-kandidat

Om Konsulenthuset ballisager
Konsulenthuset ballisager er en landsdækkende, mellemstor
HR-virksomhed med 80+ medarbejdere, der er specialiserede
i at arbejde med rekruttering, outplacement og karriererådgivning.
Vi rådgiver altid med afsæt i konkret viden.

Konsulenthuset ballisager a/s
info@ballisager.com
70 29 40 50
www.ballisager.com

