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ET FORLØB DER PASSER 
TIL DIG

SKRÆDDERSYET FORLØB TIL DIG
Der er aldrig to forløb, der er ens. 
Sammen med dig sammensætter vi dit personlige 
Newplacement-forløb, som passer til dine behov og 
ønsker med udgangspunk i Newplacements ni mo-
duler. Du vil sammen med din rådgiver bestemme fra 
møde til møde, hvad I skal tale om og bruge tiden på.

Du kan f.eks. få hjælp til:
• Afklaring af dine kompetencer 
• Udarbejdelse/tilpasning af dit CV
• Ansøgninger til konkrete stillinger
• LinkedIn
• Kommende jobsamtaler og praktisk træning af 

en samtale
• Netværksarbejde

ET SKRIDT AD GANGEN
Det er dit Newplacement-forløb, og det er dig, der 
bestemmer. Derfor tager vi et skidt ad gangen, og 
du afgør det videre forløb. Et succesfuldt Newplace-
ment-forløb afhænger af, at du er aktiv mellem dine 
møder og føler dig parat og klædt på til at søge job.

DIT FØRSTE MØDE MED HARTMANNS
Din første individuelle samtale med Hartmanns er 
et indledende møde, hvor vi afstemmer dine for-
ventninger til forløbet. Du får også mulighed for at 
udtrykke dine behov, dine kompetencer, og hvad du 
tænker om din nye fremtid. Det gør det også muligt 
for os at finde den rådgiver, der matcher dig bedst.

DIT PERSONLIGE NEWPLACEMENT-FORLØB
Et Newplacement-forløb hos Hartmanns består af 
individuelle samtaler med din personlige rådgiver. 
Her får du den rådgivning og vejledning, der bringer 
dig tættere på dit nye job. For at sikre, at du får mest 
muligt ud af dit forløb, er det vigtigt, at du har god 
kemi med din rådgiver. Derfor tjekker vi efter det 2. 
møde, om du og din rådgiver er et godt samarbejds-
match, og om I har en god kemi. Har I det, forsætter 
I med forløbet sammen.
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LAD OS SAMMEN SKABE 
EN TRYG PROCES FOR DIG 

NEWPLACEMENT HOS HARTMANNS
Vi ved, at når der sker store forandringer i livet, giver 
nærværende rådgivning tryghed og ro.
Et forløb hos Hartmanns starter med, at du invit-
eres til et personligt møde, hvor du mødes med en 
karriererådgiver. Her afgør i sammen, hvordan dit 
Newplacement-forløb skal sammensættes ud fra de 
ønsker og forventninger, du har. 

Måske er det længe siden, du sidst har søgt et job, 
måske har du en drøm om et andet arbejdsliv eller 
måske virker dét at søge job en smule uoverskueligt. 
Arbejdsmarkedet ændrer sig hele tiden. Gennem et 
Newplacment-forløb får du aktuel viden, støtte og 
sparring, som du kan anvende i din jobsøgning.   

KORT VEJ TIL ARBEJDSMARKEDET
I Hartmanns har vi den kortest mulige vej til 
arbejdsmarkedet. Vi har løbende rekrutterings-
opgaver for både offentlige og private organisationer 
i hele Danmark. 

Det betyder for dig, at du kan få aktuel sparring om 
dine lokale jobmuligheder. Newplacement-rådgivere 
i Hartmanns er særligt udvalgt på baggrund af deres 
viden om arbejdsmarkedet og deres solide erfaring 
med karriererådgivning, lederrådgivning, testforløb 
og coaching.

HARTMANNS NEWPLACEMENT



”DET VAR EN 
VÆSENTLIG FAKTOR 
FOR MIG, AT FORLØBET 
BLEV IGANGSAT 
HURTIGT EFTER MIN 
FRITSTILLING.” 
– RIKKE

LÆS HER EN AF VORES 
KANDIDATERS HISTORIE

RIKKE, KANDIDAT I NEWPLACEMENTFORLØB
”Det er efterhånden længe siden, jeg sidst har søgt 
job, så jeg vurderede, at jeg havde brug for al den 
hjælp, jeg kunne få. Og den fik jeg hos Hartmanns!  

Kort tid efter fritstillingen blev jeg kontaktet af Hart-
manns, og det første møde blev booket. Her blev jeg 
mødt af en slående professionalisme, imødekom-
menhed og reel interesse for den situation, jeg nu 
befandt mig i. Det var en væsentlig faktor for mig, 
at forløbet blev igangsat hurtigt efter min fritstilling. 

Jeg fik bl.a. konkret hjælp til opstilling af CV, afkla-
ring af mine egenskaber og kvalifikationer, ligesom vi 
øvede kommende jobsamtaler. Hartmanns stod altid 
til rådighed (e-mail, telefon eller personligt møde), 
når jeg havde behov for det.

Mindre end tre måneder efter min fritstilling kom jeg 
igen i fast arbejde, og jeg kan kun på det varmeste 
anbefale Hartmanns.”
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KONTAKT

AFDELINGER I HELE DANMARK
Med afdelinger i hele Danmark er vi altid tæt på dig.

+45 7020 0383
info@hartmanns.dk
www.hartmanns.dk
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