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OUTPLACEMENT
AKTIVITY,KTORÉ ODCHÁDZAJÚCIM
ZAMESTNANCOM POMÁHAJÚ
ZORIENTOVAŤ SA NA TRHU PRÁCE A
NÁJSŤ NOVÉ UPLATNENIE
Outplacement je pomocnou rukou podanou
zamestnancovi po strate zamestnania. Cieľom tejto
služby je uľahčiť zamestnancovi proces zmeny
kariéry: rozvíjať zručnosti potrebné pre efektívne
hľadanie nového zamestnania a podporiť ho v
proaktívnom prístupe pri hľadaní práce.
S Manpowerom získate komplexný prístup s
variabilnými komponentami, ktorými sú:
semináre / workshopy - orientácia v novej situácii,
zhodnotenie kariéry, tvorba životopisu, využitie
zdrojov na hľadanie práce, príprava na pohovor,
vyjednávanie pracovných podmienok
osobné konzultácie
prepojenie s trhom práce
poradenstvo - právne, finančné a pod.
Voľba komponentov je v rukách jednotlivca, reflektuje
jeho individuálne potreby. Prostredníctvom nich
kandidát identifikuje svoje silné stránky, rozvíja svoju
schopnosť riadiť svoju kariéru, vytvorí si kariérny
plán, získa aktuálne informácie o trhu práce,
trendoch a technikách hľadania práce a pod.
manpower@manpower.sk

www.manpower.sk

S kandidátom zostávame v spojení až do momentu
jeho umiestnenia alebo dosiahnutia ďalšieho kroku
v kariére.

PRÍNOSY PRE FIRMU
redukcia nežiadúcich odchodov
výkonnosť
a
motivácia
počas
procesu
reorganizácie
minimalizácia rizík a prípadných právnych sporov
zachovanie mena zodpovedného zamestnávateľa
podpora presahujúca koniec pracovného vzťahu
zníženie záťaže HR a líniových manažérov
možnosť využiť individuálny i skupinový
outplacement
možnosť využiť 1,3,6,12-mesačný program
podpora skúsených konzultantov
využitie mnohoročných skúseností Manpower

Poskytujeme i semináre pre manažérov a HR
špecialistov, ktorí budú oznamovať organizačné
zmeny zamestnancom. Dobre zvládnutá separačná
schôdzka zníži emocionálnu záťaž a ťažkosti, ktoré
môže oznámená zmena danému zamestnancovi
spôsobiť. Zachráni vzťah medzi zamestnávateľom a
zamestnancom, v ktorom zostane prítomná dôvera
a otvorí sa priestor pre ďalšiu komunikáciu.
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Spoločnosť ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) pôsobí
už vyše 70 rokov ako svetový odborník na ľudské
zdroje. Vyhľadávame, hodnotíme, rozvíjame a riadime
talenty naprieč širokým spektrom odborností a
odvetví.

Personálna spoločnosť ManpowerGroup Slovensko
úspešne
pôsobí
v
prostredí
slovenského
pracovného trhu už šestnásty rok. Interne
zamestnáva viac ako 120 vyškolených odborníkov v
šiestich mestách Slovenska.

Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod
značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™
Solutions a Right Management® pomáha 600 000
klientom v 80 krajinách a regiónoch zlepšiť výkonnosť
ich pracovníkov a viac než 400 000 uchádzačom
zaistiť zodpovedajúcu prácu.

Našim klientom a kandidátom sme k dispozícii v
sieti pobočiek po celom Slovensku:
v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade
a Košiciach. Za 15 rokov existencie sa nám
podarilo umiestniť na pracovné pozície siedmich
stoviek našich klientov viac ako 30,000 vhodných
zamestnancov.

ManpowerGroup bola v roku 2018 už po deviatykrát
vymenovaná za jednu zo svetových najetickejších
spoločností a už po šestnásty rok je jednou z
najobdivovanejších spoločností podľa hodnotenia
prestížneho časopisu Fortune, čím si posilnila pozíciu
najdôveryhodnejšej značky vo svojom odbore.

www.manpowergroup.com

Každý mesiac staráme o personálnu a mzdovú
agendu viac ako 2 000 pridelených zamestnancov,
ktorých sme vyhľadali, a ktorí pracujú u našich
klientov. Ročne nájdeme 500 klientom 6 000
pracovníkov s požadovaným profilom.
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