Outplacement
Vi kan tilbyde dig et outplacementforløb
i opsigelsesperioden. Outplacement er
professionel karriererådgivning til en
opsagt medarbejder.
Formålet med forløbet er naturligvis, at
det skal hjælpe dig hurtigere i job. Forløbet kan bestå af en indledende samtale,
vores online kurser og en coaching- og
karrieresamtale med a-kassen.

A-kasseforsøget:
En særlig indsats for dig
i opsigelsesperioden

Jobhjulet – et onlineværktøj
Jobhjulet er et redskab, der kan hjælpe dig med
at prioritere og strukturere din jobsøgning, så du
kan få styrket din proces og i sidste ende sikre
dig et job. Vi bruger Jobhjulet på CV mødet og til
vores samtaler her i Min A-kasse.
Du kan også finde Jobhjulet på vores online
platform på Selvbetjeningen, hvor vi har 65
videoer liggende med brugbar og enkel
vejledning og inspiration til din jobsøgningsproces. Videoerne tager udgangspunkt i 12
forskellige områder, blandt andet strategi,
motivation, CV og ansøgning og LinkedIn.

Vi kan altid tilbyde dig individuel karrieresparring
eller coaching med fokus på din jobsøgning.

Min A-kasse er udvalgt til en fireårig forsøgsperiode fra 1.
januar 2020 til 31. december 2023, hvor vi har ansvaret for at
hjælpe vores medlemmer hurtigt videre i job eller uddannelse.
Derfor tilbyder vi individuelle aktiviteter, som vi tilpasser
sammen med dig efter dine behov.
I pjecen her kan du læse mere om forsøgsordningen og hvad
den betyder for dig.

Hvad er
A-kasseforsøget?

Det er primært Min A-kasse, der har kontakten med dig i opsigelsesperioden og
første tre måneder af dit ledighedsforløb, hvis:

Hvad
betyder det
for dig?

•
•

Du bor i en af de nævnte kommuner
Du er opsagt fra den 1. januar 2020 eller senere

Hvad kan vi tilbyde dig i opsigelsesperioden?
Vi har fået ansvaret for kontaktforløbet for medlemmer i opsigelsesperioden og de
første tre måneder af ledigheds-forløbet i 10
kommuner.
Vi er blevet udvalgt til at have ansvaret i følgende kommuner Gladsaxe, Gentofte,
Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk, Ishøj, Høje Taastrup, Dragør, Tårnby og
Greve.

Vi tilbyder outplacement forløb i opsigelsesperioden. Målet er, at du får støtte til at
komme i arbejde gennem vores tilbud. Også selv om du fortsat arbejder i opsigelsesperioden. Målet er også at du får den støtte du har brug for, så du undgår at
blive ledig.
Vores outplacement forløb indeholder en række online tilbud, der kan tilpasses
netop dine behov. Først tager vi en indledende samtale, hvor vi vil tage udgangspunkt i netop din situation, og sammen med dig lave en plan, der kan hjælpe dig
videre i dit næste job. Før mødet foreslår vi, at du opretter et CV på jobnet.

Et eksempel på et forløb i en tre måneders opsigelsesperiode kan f.eks. være, at vi finder frem
til dine faglige og personlige kompetencer, herefter hvordan du profilerer dig selv. Sammen
med dig lægger vi en plan for aktiviteter. Det kan være tilbud om jobsøgning eller gode råd til
virksomhedskontakt og jobsamtalen.

Dato for
opsigelse
Januar 2020

2. januar 2020:
Du kontakter
Min A-kasse

4. januar 2020:
Indledende samtale og jobmatch

4. januar 2020:
Onlinekurser

4. ferbuar 2020:
Onlinekurser

1. april 2020.
Nyt job

(ansøgning + CV+ virksomheds-kontakt)

Min A-kasse samarbejder med:
Business Danmark • Danmarks Kirketjenerforening • Fængselsforbundet • Dansk Told- og Skatteforbund • PROSA • CO SEA

Dansk Jernbaneforbund • Merkonomernes Hovedorganisation • Ministerialbetjentforeningen •

Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte • Forbundet af Tjenestemænd v/Fødevare- og Undervisningsministeriet mfl.

Serviceforbundet • Søværnets Konstabelforening • Plejefamiliernes Landsforening • Hoffunktionær-foreningen

