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Gå efter drømmejobbet
– med Danmarks stærkeste it-netværk i ryggen

’  
CareerSearch har styrket mine networking-kompeten-
cer og mit fokus samtidigt med, at jeg har fået udvidet 
min horisont. Nærværende sparring og personlig feed-
back har givet mig de nødvendige skub – og er årsagen 
til, at jeg har landet mit drømmejob.

 Digital Marketing Manager, Microsoft



Reaktion
 Ring til os – og vi mødes inden for 48 timer. Vi hjælper dig 
med at bundfælde din nye situation – og se fremad mod 
nye muligheder.

Afklaring
 Hvad er dine styrker, svagheder, ønsker og potentiale? 
Hos  CareerSearch har vi fokus på både faglighed og per-
sonlighed, fordi det rette match er afgørende for din suc-
ces. Fra i dag har du mulighed for at vælge din karriere på 
ny. Vælg et personligt forløb, hvor vi målretter aktiviteter 
og budskaber individuelt. Ikke to forløb hos CareerSearch 
er ens – fordi mennesker er forskellige.

Din outplacement-proces 
mod drømmejobbet

’  
Jeg havde behov for professionel sparring og coaching i forhold 
til min videre karriere – specifikt med fokus på resultatoriente-
rede aktiviteter. En dedikeret og konstruktiv sparring var stærkt 
medvirkende til, at jeg ikke var i tvivl om, at jeg nok skulle nå 
succesfuldt i mål. Jeg havde et fantastisk forløb, der resulterede 
i et spændende og udfordrende lederjob i en ny branche.

  Tusind tak.

 
Customer Service Director, Viasat.



Planlægning
�Vi�holder�mulighederne�åbne�–�og�definerer�din�profil�ud�
fra de typer jobs, som du kan se dig selv i. Al kommunika-
tion gøres personlig og vedkommende for de mennesker, 
der kan hjælpe dig i mål. Vi kommunikerer udelukkende 
kompetencer og erfaringer, der har relevans for de ønske-
de jobs.

Handling
 Her er det tid til at dele dine budskaber med omverden. 
Du skal ud og kommunikere med dine målgrupper, der 
tæller dit eksisterende netværk – og nu også Career-
Search’s� lukkede� netværk� med� over� 500� ledere� inden�
for it-branchen. Dertil kommer relevante headhuntere og 
virksomheder,�der�søger�kandidater�med�netop�din�profil.

Samtale
 Hele outplacement-processen hos CareerSearch handler 
om, at du kommer til samtale på dit drømmejob. Vi sikrer 
fremdrift og baner vejen til relevante samtaler gennem en 
struktureret proces. Du bliver klædt på til opgaven gen-
nem personlig coaching og målrettet kommunikation.

Din outplacement-proces 
mod drømmejobbet

Vælg et personligt og skræddersyet forløb
Hos CareerSearch har vi ingen standardmapper.
Vi har ekspertise, værktøjer og erfaring med at være 
bindeled mellem kandidaten og virksomheden.Vi har 
siddet på begge sider af bordet. Din kontaktperson 
ved derfor, hvad der virker – også for dig. 



Hvorfor vælge CareerSearch?
Adgang til CareerSearch’s luk-
kede it-netværk med over 500 
it-ledere. Vi introducerer dig til 
nøglepersoner i virksomheder, 
der kan åbne døre

Personlig sparring og coaching 
med en erfaren konsulent fra 
it-branchen, der har ledelseser-
faring og praktisk erfaring med 
at coache, headhunte og rekrut-
tere kandidater

Hurtig proces fra dit første møde 
med din personlige konsulent 

til du er i gang med at forme 
og kommunikere dine kompe-
tencer  – du er i gang inden for 
8 dage

Sikkerhed for resultat. Vores  
kunder betaler udelukkende for 
resultater. 70 % af vores kandi-
dater har fået deres drømmejob 
inden for tre måneder. De re-
sterende 30 % er kendetegnet 
ved, at de ser forløbet som en 
mulighed for at gå helt nye veje 
– og derfor afsætter længere tid 
til at nå målet.

Ring til os i dag   – Vi er klar til at møde dig inden for 48 timer

+45 40 53 42 74
bg@careersearch.dk

www.careersearch.dk

’  CareerSearch har en „no-nonsense-tilgang” til jobsøgning og for-
holder sig kritisk til muligheder og kvalifikationer. I en fritstillingspe-
riode blev jeg inspireret til at udvælge og fokusere på de træk i min 
profil og baggrund, som pegede fremad. Det skete i en afslappet 
– men målrettet atmosfære, og jeg har på fornemmelsen, at det 
umærkeligt blev tilpasset min måde at arbejde på. Det har på alle 
måder været frugtbart.

 Director of Development and Services, Pensam
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