
Sådan hjælper du dine opsagte 
medarbejdere godt videre
– uden at det koster dig en formue

Vil du sikre dig, at medarbejderen forlader jer  
på en ordentlig måde? 

På baggrund af mange års erfaring med at styrke 
mennesker i deres karriere, tilbyder vi et effektivt 
forløb, som støtter din opsagte medarbejder i 
processen med at få et nyt godt job. 

Vi tager udgangspunkt i et stærkt udviklingsværktøj 
(talenttest TT38), som giver indsigt i de unikke 
talenter vedkommende har. Dette giver hurtigt 
positiv energi, retning og klarhed i forhold til at 
komme videre og se nye muligheder. Talenttesten  
og coachingen betyder, at vi med få sessioner er i 
stand til at gøre en stor forskel.

Indhold
• Indledende samtale 30 min. 
• Talenttest og personlig feedback (1 ½ time)
• To opfølgende samtaler

Medarbejderens udbytte
•  Indsigt i talenter og styrker  

– hvad er du fra naturens side særligt god til?
•  Hvor ligger dit største potentiale? 
•  Klarhed om det næste job 
• Individuel sparring og coaching

Virksomhedens udbytte
•  Du afslutter ansættelsen professionelt  

– til en overkommelig pris
•  Du giver et forløb, der styrker og hjælper  

din medarbejder
• Stærk Employer Branding internt og eksternt  

”Det giver stor værdi for os at vide,  
at vores opsagte medarbejdere bliver 

hjulpet godt videre. Det sender et  
vigtigt signal om at behandle vores  
medarbejdere med respekt - også  

når de ikke kan blive hos os”. 

Martin Damtoft
CEO, Quooker Denmark

”Jeg er imponeret over hvor præcist 
talenttesten ramte de ting jeg bøvler 
med, har nemt ved, får god energi af, 

bliver drænet af. Og hvordan jeg  
bedst muligt får et arbejde, der  

rummer det hele”. 

Julie Ravn Nielsen
Digital rådgiver, /et al. 



Sara Riis
Karrierekonsulent og indehaver af Sara Riis Karriere- 
& Kompetenceudvikling. Certificeret talentspecialist 
(Play Your Talent, TT38, TalentIndikator). Uddannet 
coach i henhold til ICF (International Coach Federation), 
certificeret Practitioner og Master i NLP (Richard 
Bandler), Master i Personal Leadership (Acuity World). 
Har gennemført flere hundrede talentudviklingstests 
og samtaler i forbindelse med lederudvikling, 
medarbejderudvikling, rekruttering og outplacement. 

Mange års erfaring som Senior Project Manager  
og Development Manager indenfor kompetence-
udvikling, karriererådgivning, rekruttering, marketing 
og kommunikation. Udannet International Market 
Economist og BA i Sociologi & kommunikation fra 
Lunds Universitet.

Lene Fischermann 
Certificeret talentspecialist i TT38, coach, team coach, 
karriererådgiver og indehaver af Tuning8People. 
Uddannet i henhold til ICF (International Coach 
Federation) som certificeret NLP Practitioner og 
Master. Certificeret Mindjuice Master coach i 
teamcoaching, kraftfuld kommunikation og i Ennea-
grammet. Uddannet konfliktcoach og mægler samt 
Mindfulness Practitioner uddannet i skygge arbejde. 
Har gennemført flere hundrede coachingsessioner  
i forbindelse med talentudvikling, leder udvikling, 
medarbejderudvikling, karriereudvikling og team-
coaching. 

Mange års ledelseserfaring indenfor B2B salg, 
salgs- og marketingchef med hovedområder som 
kommunikation og PR i primært højteknologiske 
virksomheder. Oprindelig uddannet Eksporttekniker.

Kontakt

Sara Riis
sara@sarariis.dk
mobil: 60350700
www.sarariis.dk

Lene Fischermann 
lene@tuning8people.dk
mobil: 60802293
www.tuning8people.dk

Vi styrker mennesker i deres karriere. 
Få indsigt i dine unikke talenter og  

lær hvordan de sættes i spil.


