
Få drømmejobbet
Som ledig med enten Lønsikring Udvidet eller Lønsikring Super hos Ase, får du et 
personligt sparrings-forløb, der er individuelt og målrettet til dig, som står over for 
et jobskifte, ønske om uvildig karriererådgivning, tænker på videreuddannelse  
eller går med tanker om at starte som selvstændig.  

Vi gør drømmen håndgribelig



Hvorfor et personligt sparrings-forløb?

Det kan virke uoverskueligt at miste sit arbejde, at skifte branche, eller bare at sadle om, 
hvis man ikke ved, hvor man skal starte. Ase tilbyder professionel rådgivning, hvor du får 
de  bedste      forudsætninger      for     at     komme     hurtigt     videre     i    din     karriere    igennem    et    personligt    
sparrings-forløb.  Forløbet vil give dig selvindsigt i dine kompetencer, adfærd og karriereretning. 

Vi vil sørge for, at du bliver udfordret, motiveret og styrket mod dine mål. 

Du får tilknyttet en personlig karrierekonsulent, som vil være ved din side igennem hele forløbet. 
Det er vores største ambition, at du lykkes og finder din rette hylde i arbejdslivet. 

Det er dejligt 
at blive mødt med 

så stor forståelse for, 
hvor man står 
lige der i sit liv

- Lisa

”

Et skræddersyet forløb

Du tilbydes en række individuelle møder med din karrierekonsulent, hvor vi planlægger dit                   
videre forløb. Forløbet tager udgangspunkt i dig og dine behov og derfor er ingen forløb ens.       
Sammen sørger vi for, at møderne ikke konflikter med dine øvrige aktiviteter, og vi tilpasser os 
dit behov. Derfor er vi også fleksible i forhold til, om du vil mødes fysisk, online eller via telefon.
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På første møde drøfter vi, hvordan du kan få det bedste ud af forløbet, hvordan din konsulent kan 
hjælpe dig, og hvilken sparring du har brug for. Vi vil typisk tale om, hvad du motiveres af, og hvordan 
dit drømmejob ser ud. Når vi sammen har skabt en retning og forventningsafstemt, hvad du ønsker  af 
forløbet, arbejder vi f.eks. videre med at få kortlagt dine kompetencer, så du står skarpere i forhold til 
dine ønsker om jobretning, videreuddannelse eller dialogen med din nuværende/kommende leder.

Indhold i et personligt sparrings-forløb

Individuelle møder med en personlig tilknyttet professionel karrierekonsulent. 
Møderne tilpasses dig og dit behov

Adgang til online platform med inspirerende materiale til din jobsøgning, 
karriereplan, links, opgaver og artikler

Mulighed for en personanalyse, med personlig tilbagemelding, som kan hjælpe  
              dig til at blive endnu mere bevidst om din adfærd og om hvad der motiverer dig

Mulighed for gennemgang af dit jobsøgningsmateriale. Sammen sikrer vi, at dit materiale 
bliver målrettet, og skiller dig ud fra konkurrenterne

Mulighed for gennemgang af din LinkedIn profil, og hvordan du bedst muligt udnytter de 
              muligheder, en LinkedIn profil kan give dig

Fri adgang til alle Ases online kurser  
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Hos Ase finder du karrierekonsulenter med:

• Mere end 10 års erhvervserfaring

• Certificeret i personanalyser

• Erfaring indenfor rekruttering gennem vikar- eller rekrutteringsbureau

• Bred ledelseserfaring

• Bredt kendskab til arbejdsmarkedet

• God forståelse og indsigt i de forandringer et jobskifte kan betyde for dig

• Indsigt i selvstændig virksomhed

• Coachingerfaring

Vi favner 
fagligt bredt

Din succes er vores mål

Det kan virke svært eller uoverskueligt at komme i mål med sine ønsker for fremtiden. Vi hjælper 
dig med at se mulighederne - lige fra hvordan du kan søge dit næste job til selve jobsamtalen, alt 
tilpasset efter dit behov. 

Dit engagement, og vores konkrete viden er opskriften på din succes. 
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Tre grundsten skal være på plads, før vi kan lægge rammerne for et succesfuldt forløb:

– Hvad er det, jeg kan?
– Hvad er det, jeg vil?
– Hvordan når jeg dertil?

Sammen finder vi svarene på disse spørgsmål, og du vil i løbet af processen opleve, at din horisont 
udvides og jobmulighederne øges.

Synlighed på LinkedIn, afklaring af kompetencer, skarpe ansøgninger, konkrete mål, aktivering af dit 
netværk, træning i jobsamtalen samt en masse spændende inspirationsmateriale er bare noget af 
det, du kan få med i et personligt sparrings-forløb hos Ase. 

Vi har opskriften, du har nøglen, så lad os sammen få åbnet nogle døre. 

Karriereplan
Værdisæt

DISC / personanalyse

Job
Karriereskift
Uddannelse
Selvstændig
Karriereplan

Kompetenceafklaring
LinkedIn

Jobsøgningsmateriale

Dig Jobmål Dit 
materiale

Vi favner 
fagligt bredt
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80%
er videre i deres karriere 
indenfor de første 3 mdr.

• Personligt sparrings-forløb er muligt via lønsikring igennem Ase

• Fri adgang til alle Ases online kurser

• Samme personlige konsulent igennem hele forløbet

• Adgang til en digital platform igennem hele forløbet

Trustpilot
”Mit forløb har været helt fantastisk og en sand øjenåbner.                         

Jeg har udviklet mig helt utroligt og fået redskaber,                                            
som var meget brugbare for mig og min situation.”

- Christina
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Kontakt os 
outplacement@ase.dk

7013 7013

ase.dk/du-faar/personlig-sparring

4839/22.07




