Maatwerk in outplacement
2Aline Outplacement begeleidt uw hoog opgeleide werknemers naar een nieuwe
baan. Zonder omwegen en zonder omhaal. Wij bieden geen standaardprocedures
maar persoonlijke ondersteuning in een doelgericht traject naar passend werk. Een
traject dat volledig toegesneden is op opleidingsniveau en werkervaring. En er
uiteindelijk voor zorgt dat het aanbod en de wensen van uw werknemers naadloos
aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Dat geeft resultaat!
Op weg naar een nieuwe baan
2Aline Outplacement biedt uw werknemers begeleiding naar werk dat voortkomt uit
eigen competenties en wensen. Dit doen we persoonlijk en doelmatig. Onze coaches
en trainers hebben een achtergrond in human resources management en weten
exact de weg naar de nieuwe baan. We starten met een analyse en daarna gaan we
werken aan de vaardigheden in zowel de presentatie als het netwerken. Ook kunnen
uw werknemers profiteren van onze wijdvertakte lokale en regionale netwerken en
van onze samenwerkingsverbanden met bedrijven in de wervings- en
selectiebranche.
Transparantie voor u als opdrachtgever
Als u uw werknemers ergens anders hun carrière voort wilt laten zetten, is een
outplacementtraject van 2Aline Outplacement de beste route. Direct en doelmatig.
Met heldere eindpunten en duidelijke afspraken. U ontvangt tijdig rapportages zodat
u altijd op de hoogte bent van de voortgang. Bovendien kunnen we dankzij onze
doelgerichte aanpak gunstige tarieven hanteren. Dat is efficiënt en transparant!
Wegwijzer in outplacement
2Aline Outplacement is een dienst van 2Aline Carrière Management. Een
onafhankelijk Nederlands bureau met jarenlange ervaring in outplacement. Wij
adviseren verder werkgevers bij de scholingskeuze van hun werknemers en we
bieden een kort arbeidsmarktprogramma voor partners van expats die in Nederland
gestationeerd zijn. Maar ook in de reïntegratie zijn we zeer actief. Naar ieders
tevredenheid, want volgens een in opdracht van het Blik Op Werk-keurmerk verricht
onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid scoorde 2Aline op alle onderdelen
uitstekend . Dat geeft vertrouwen!
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