Her er vi

AS3 Employment – Kort fortalt!

Hovedkontor
Telefon 82 10 00 50
Telefax 82 10 00 01
E-mail
employment@as3.dk

AS3 Employment er en professionel rådgivningsvirksomhed, som
siden 1989 har hjulpet mennesker videre i job og karriere. Vi gennemfører forskellige forløb målrettet forskellige grupper af ledige.
Vores rådgivere er veluddannede og har en bred erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund, hvilket giver dem de bedste faglige og
menneskelige forudsætninger for at bane vejen for dit næste job.

Hjemmeside
www.as3employment.dk

Vil du vide mere?

Samarbejde
Vi gennemfører forløb for
landets jobcentre.

På vores hjemmeside kan du læse meget mere om os og de
muligheder, vi tilbyder. Har du yderligere spørgsmål, er vi også altid
klar med et svar på telefon 82 10 00 50.

Hvad har været det bedste ved forløbet?
Jeg er blevet mødt med stor menneskelig forståelse og respekt fra
dag ét. Jeg er blevet bedre til at lægge vægt på mine faglige og personlige kompetencer, og jeg har fået mange værdifulde værktøjer til
min jobsøgning.
– Udsagn fra kursusdeltager

Vi stiller skarpt på
mulighederne
– Et forløb for
højtuddannede over 30 år

vi stiller skarpt på mulighederne

hvordan foregår det?

På dette individuelle og målrettede forløb stiller vi skarpt på dine
faglige og personlige kompetencer og hjælper dig med at finde ud
af, hvordan du bedst muligt får dem i spil.

Vi sørger for at invitere dig til lovpligtige samtaler og udarbejder din
jobplan i samarbejde med dig – med særligt fokus på virksomhedsrettede aktiviteter.

Hvem henvender forløbet sig til?
Højtuddannede personer over 30 år.

Vi har specifikke erfaringer og kompetencer fra mange års rådgivning af personer med videregående uddannelser og har gennemført
flere projekter og forløb målrettet mod akademikere.

Du får:
• Personlige samtaler, der stiller skarpt på den kortest mulige vej
til job

Varighed
Forløbet er individuelt tilrettelagt og
varer i op til 52 uger.

•

Adgang til AS3 Employments e-learningsværktøj

Tilmelding
Tilmelding sker gennem dit
jobcenter.

Vi finder ikke jobbet – det gør du!

•
Vi finder ikke jobbet til dig. Til gengæld hjælper vi dig til at se dine
kompetencer i et klart lys. Vi sætter fokus på dine potentialer og
fremtidsudsigter.

Adgang til et veludbygget virksomhedsnetværk, der dækker alle
brancher i hele landet

•

Mulighed for løbende sparring i jobsøgningen gennem vores
faglige ”hotline”

Vi forventer i samarbejdet med dig, at du selv tager ansvar for din
jobsøgning – til gengæld stiller vi vores viden og professionelle
rådgivning til din rådighed.

Inspirerende arbejdsmiljø

Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten af vores rådgivning. Vores rådgivere gennemgår branchens mest omfattende certificeringsprogram, hvilket sikrer dig de mest kompetente sparringspartnere i
din jobsøgning.

Hos AS3 Employment går vi op i vores arbejdsmiljø, fordi vi er sikre
på, at professionelle og inspirerende omgivelser er altafgørende for,
at du lykkes i din jobsøgning.
I vores lokaler har du derfor adgang til alt, hvad der kan effektivisere din
jobsøgning, lige fra rummelige lokaler med moderne computerudstyr
til dagens aviser og køkkenfaciliteter med gratis te og kaffe.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores AS3-Center.

Praktiske
oplysninger

