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Det giver god mening, at have 
en personlig mentor og sparringspartner 

efter en opsigelse



VI HJÆLPER DIG MED AT BLIVE AFKLARET
• Hvad vil jeg nu?
• Hvad kan jeg?
• Hvad vil jeg gerne arbejde med?
• Hvor kan jeg få job med mine kompetencer?
• Hvordan skriver jeg den gode ansøgning?
• Hvad skal med i et CV?
• Hvor finder jeg motivationen?
• Hvordan forbereder jeg mig bedst til jobsamtalen?

Advokatfuldmægtig, Carina

”Jeg vil bare endnu en gang sige tak for 
den kæmpe hjælp, du gav mig i sommer 
i forbindelse med jobsøgningen. Allerede 
den første samtale jeg havde, efter at jeg 
havde snakket med dig, mundede jo ud i, 
at jeg fik et godt arbejde.”

Kontorassistent, Hanne

”Jeg kan på det varmeste 
anbefale Trine, og hendes 
måde at gribe tingene an på. 
Jeg har været utrolig glad for 
at komme op til hende, hun 
er meget nem at tale med 
og man føler sig godt tilpas.”

CFO, Ole  

"Det var et stort chok for mig at blive fyret og da jeg blev tilbudt et outplacement-
forløb, valgte jeg i første omgang at takke nej til forløbet. Dagen efter ringede Trine 
Sangill fra Human Talent, og jeg er i dag utrolig glad for, at jeg alligevel valgte at tage 
imod sparring.
Jeg fik vendt bitterhed og vrede til en spændende rejse mod nye udfordringer.
At have en fortrolig og neutral sparringspartner i den proces, jeg gennemgik, var 
en kæmpe hjælp.  Jeg fik sat nogle ting på plads, som gjorde, at jeg igen kunne 
se positivt på fremtiden. Trine var i hele forløbet meget nærværende, inspirerende, 
men hun udfordrede mig også på en positiv måde. Det var helt nyt for mig at bruge 
flere timer på mig selv i forbindelse med ønsker til jobindhold og fremtidig karriere, 
og jeg ville ønske alle kunne få den mulighed - det er en gave"



I FORLØBET FÅR DU ADGANG TIL
• Individuelle møder med en professionel og erfaren konsulent
• Adgang til sparring med konsulenten mellem møderne
• Tilbud om at gennemføre en adfærds- og motivationstest
• Human Talents netværk
• Professionelt og opdateret ansøgningsmateriale
• Vores hæfte - Quick-guiden til jobsamtalen
• Opdateret viden om rekruttering og arbejdsmarkedet
• Den nyeste viden inden for jobsøgning
• Opfølgning, vi holder kontakten i 3 måneder til de kandidater,  

der ikke er kommet i job efter sidste møde i forløbet

OUTPLACEMENTFORLØBET
Forløbet består af individuelle møder med en konsulent, som bliver din faste 
karriere rådgiver og sparringspartner i hele processen. På første møde drøfter I, 
hvordan din konsulent kan hjælpe netop dig og hvilken sparring du har brug for.

Fortrolighed er en selvfølge i vores samarbejde.
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Hos Human Talent er du i trygge hænder.
Vi glæder os til at møde dig.

Trine Sangill
Human Talent
Nordre Strandvej 97
8240 Risskov
Tlf.:   87 45 00 25
Mail: info@humantalent.dk
www.humantalent.dk

Mette Carlsen, 
Økonomichef ved Muskelsvindfonden

”Det er sjældent, at vi i organisationen står i en situation, hvor det er nødven-
digt at opsige samarbejdet med en medarbejder. I disse situationer er det 
vigtigt for os, at samarbejdet afsluttes på en god måde, og at vi hjælper den 
enkelte godt videre. Trine Sangill er i den forbindelse et naturligt valg. Trine er 
god til at afkode den enkelte person og hun kan hurtigt vurdere, hvorledes 
hun bedst hjælper vedkommende. Trine har kompetencer til at tage godt 
hånd om den opsagte medarbejder lige fra den første ”krise” skal håndteres 
til den mere langsigtede strategi for fremtidig jobsøgning skal lægges. Man 
er i meget trygge hænder hos Trine Sangill.”


