
AS3 Transition 
- 9 ud af 10 kommer i nyt job med os

”Over 75.000 ledere og  

medarbejdere har siden 1989 

fået nyt job gennem jobrådgiv-

ning og outplacement via AS3.  

Med over 100 jobrådgivere 

fordelt på 17 kontorer i hele  

landet, er vi klar til at rådgive 

alle medarbejdergrupper fra 

gymnasielle uddannelses- 

institutioner i hele Danmark”.

GL og AS3 har i maj måned 2016 indgået en  
samarbejdsaftale, der giver alle landets gymnasier og 
erhvervsskoler mulighed for rådgivning og sparring 
med AS3 i forbindelse med forandringer og persona-
lereduktioner. 

Dette betyder, at AS3 dedikerer kontaktpersoner og 
rådgivere med indsigt i uddannelsesområdet til gym-
nasierne og tilbyder samtidig vores sædvanlige høje 
kvalitet til reducerede priser. 

Baggrunden for samarbejdet med AS3 er den økono-
miske realitet, uddannelsesinstitutionerne står overfor 
som følge af nedskæringer, og som på mange skoler 
resulterer i afskedigelser. 

AS3 har bred erfaring inden for  
uddannelsesområdet, og vi har eksempel-
vis samarbejdsaftaler med 5 ud af 6  
universiteter, en række professions- 
højskoler, social- og sundhedsskoler samt 
erhvervsakademier.

Vi har derfor stor indsigt i de økonomiske 
udfordringer på uddannelsesområdet, og 
et indgående kendskab til det arbejds- 
marked, hvor lærere og andre  
medarbejdere fra gymnasierne skal finde 
nye, gode jobs.

AS3 er en rådgivningsvirksomhed inden for HR, der siden 1989 har støttet virksomheder 
og mennesker gennem jobmæssige forandringer. Læs mere på www.as3transition.dk



I AS3 har vi fokus på værdige opsigelser

En opsigelsesproces er en af de ledel-
sesopgaver, der kræver ekstraordinær 
opmærksomhed. Planlægning og gen-
nemførelse af opsigelser kan både være 
en følelsesmæssig vanskelig opgave, og 
kræver samtidig indsigt i Forvaltningslo-
vens bestemmelser omkring opsigelser.

For at sikre en god og værdig proces er 
det afgørende, at både ledere, tillidsre-
præsentanter og medarbejdere føler sig 
godt informerede, og er godt forberedte 
til at planlægge og gennemføre hele 
opsigelsesprocessen både før, under og 
efter selve samtalerne.

Det er AS3’s erfaring, at måden hvor-
på et opsigelsesforløb planlægges og 
håndteres er afgørende for, hvordan og 
hvor hurtigt både de opsagte medarbej-
dere og hele gymnasiet bliver klar til at 
komme videre efter opsigelsen. 

Jobrådgivnings- og outplacementforløb

I dag er det ofte en del af personale- og CSR-politikken på universite-
ter, professionshøjskoler og mange andre uddannelsesinstitutioner at 
tilbyder opsagte ledere og medarbejdere hjælp til at komme videre 
efter en afskedigelse.  

Hos AS3 støtter vi opsagte medarbejdere med et individuelt råd-
givningsforløb. Medarbejderen tilknyttes en professionel og erfaren 
jobrådgiver, som følger den enkelte hele vejen til et nyt job. AS3-råd-
giveren håndterer samtidig den mentale proces, som den opsagte 
befinder sig i. 

Den opsagte medarbejder er hele tiden i centrum, og udover sam-
arbejdet med sin personlige rådgiver, får medarbejderen adgang 
til vores digitale jobunivers og mulighed for at deltage i en række 
gruppeaktiviteter som fx jobteams, workshops og webinarer.

 
”Via vores standard-outplacementforløb viser vores 
resultater, at vi får 9 ud af 10 berørte medarbejde-
re genplaceret i nye, gode jobs inden for en peri-
ode på 3 – 6 måneder. Samtidigt viser kandidattil-
fredsheden, at mere end 95 % er meget tilfredse/

tilfredse med deres AS3 forløb.”

Støtte til processen

Som en del af samarbejdsaftalen kan 
AS3 tilbyde støtte til lederes og TR’s 
forberedelse og planlægning af hele 
opsigelsesprocessen på det enkelte 
gymnasium.

Herigennem kan der formuleres fælles 
kriterier, lederne trænes i at gennemføre 
de vanskelige varslingssamtaler, og vi 
sikrer, at både ledere og TR er forberedte 
på de menneskelige reaktioner, der kan 
forventes i tilknytning til processen. 

Forløbet strækker sig over en periode 
tilpasset situationen på det enkelte 
gymnasie, men vil typisk indeholde to 
mini-seminarer af to timers varighed, samt 
løbende rådgivning før, mellem og efter 
mini-seminarerne.  
Prisen er kr. 20.000 ex moms.

Jobrådgivning
Jobrådgivning er korterevarende forløb, hvor den opsagte hurtigt bliver i 
stand til at komme videre og søge job på en kvalificeret og professionel 
måde. Standardprisen for et forløb med 1 måneds intensiv rådgivning 
og yderligere 2 måneders adgang til vores Portal er kr. 13.000, men via 
aftalen tilbydes dette til kr. 11.500 ex. moms.

Outplacement
Outplacement er længerevarende forløb, hvor den opsagte kan mødes og 
sparre med sin personlige rådgiver indtil vedkommende er i nyt job. Den 
opsagte får adgang til vores digitale jobunivers, hvor man kan tilgå vores 
faglige moduler, tilmelde sig flere ugentlige gruppe- og netværksaktiviteter 
som workshops og netværkscafeer. 

Derudover bliver den opsagte en del af et aktivt jobteam, hvor medlem-
merne deler erfaringer og netværk med hinanden og fastholder hinandens 
motivation.

Forløbets varighed er normalt op til 6 måneder, men via dette forløb fort-
sætter rådgivningen indtil medarbejderen er i nyt job. Standardprisen for 
forløbet er kr. 32.000, men kan tilbydes til kr. 28.000 ex moms.

Vil du vide mere om samarbejdsaftalen, kan du henvende dig til Signe Rønberg Hansen i GL på  
tlf 33290969 eller crh@gl.dk eller Finn Lund Andersen i AS3 på 21494437 eller fla@as3.dk

Kriserådgivning 

AS3 Transition tilbyder også krisrådgivning enten fysisk eller via telefon til såvel berørte som blivende medarbejdere.  
Kriserådgivning hjælper medarbejdere til at håndtere de helt umiddelbare reaktioner i forbindelse med udmeldingen og kan 
foregå såvel på dagen som i de følgende dage.  
Kriserådgivning tilbydes til en timepris på kr. 900 - 1.700 ex moms.


