KOMPETENCER
I CENTRUM
VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET

Forside
// H
 AR I BRUG FOR
NYE MEDARBEJDERE?
// S
 KAL I UDVIKLE JERES
MEDARBEJDERE?
// V
 IL I HJÆLPE EN OPSAGT
MEDARBEJDER GODT VIDERE?

HK Hovedstaden
tilbyder professionel
og prisbevidst hjælp,
når jeres virksomhed
skal sikre sig de
rette kompetencer.

JOBBØRS

– REKRUTTERING AF DE
RETTE MEDARBEJDERE

Inderside

Kompetente og motiverede
medarbejdere er afgørende
for en professionel og
effektiv virksomhed.
Som virksomhed har man brug for de
rette medarbejdere. De skal forme jeres
succes fremadrettet og indgå i et godt
og inspirerende kollegaskab med de
øvrige på arbejdspladsen.
Det kan være en omfattende og tidskrævende proces at rekruttere den
rette medarbejder. Og det kan vise
sig at blive dyrt, hvis den nye kollega
alligevel ikke kan løfte opgaven.

I HK Hovedstadens Virksomheds- og
Kompetencecenter er vi eksperter i
det lokale arbejdsmarked og i at finde
egnede kandidater til ledige job. Vores
dygtige jobkonsulenter har et indgående kendskab til de krav, der bliver
stillet til medarbejdere inden for vores
faglige område. Vi kan derfor hjælpe
med at finde lige præcis den medarbejder, I efterspørger. Og så er det
gratis for jer at benytte vores JobBørs.

/ EKSPERTER I FAGET
/ GRATIS JOBBØRS

SKRÆDDERSYEDE KURSER
– UDVIKLING AF KOMPETENCERNE
I ORGANISATIONEN

En virksomhed møder
konstant krav om
udvikling, omstillingsparathed og evnen til
at følge med.
Alt går hurtigere, og den moderne
organisation er nødt til at udvikle sine
medarbejdere, nødt til at sørge for, at
de er på forkant med udviklingen, og at
de har de rette kompetencer.
Nutidens organisationer har brug for
udvikling af høj kvalitet og kurser med
målrettet indhold. De har brug for
vidensdeling og konstant opdatering,
så de kan møde tidens krav.

HK Hovedstadens Virksomheds- og
Kompetencecenter hjælper med kompetenceudviklingen. Vi samarbejder
med et netværk af dygtige specialister,
som leverer høj kvalitet, stor fleksibilitet og den nyeste viden om kompetenceudvikling. Og vi gør det til en yderst
fordelagtig pris.

/ HØJ KVALITET
/ DEN NYESTE VIDEN

OUTPLACEMENT

– INDIVIDUELLE FORLØB TIL
OPSAGTE MEDARBEJDERE

Inderside

Der er mange
hensyn at tage,
når man afskediger
en medarbejder.
En afskedigelse skal ske med respekt for den enkelte og gerne, så
den opsagte hurtigt kommer videre
mod det næste job.
I skal også sikre den fortsatte drift
af virksomheden. Der er konstant
krav og forventninger at leve op
til. Endelig er det nødvendigt at
skabe motivation og tryghed hos
de tilbageværende medarbejdere.

HK Hovedstadens Virksomheds- og
Kompetencecenter kan hjælpe jeres
opsagte medarbejdere videre
i arbejdslivet. Vores outplacementforløb sikrer de bedst mulige betingelser, da vi sammensætter forløbet
ud fra den enkeltes behov og ønsker.
I et tæt samarbejde med en coach
tilrettelægger vi et forløb, der både
tilgodeser behov for coaching og
indeholder opkvalificering.

/ COACH
/ OPKVALIFICERING

DYGTIGE MEDARBEJDERE ER
FUNDAMENTET FOR DEN
GODE FORRETNING
Stigende krav til konkurrenceevne,
produktivitet og resultatmål kræver en velfungerende organisation,
hvor de ansatte ved, hvad der
bliver forventet af dem, og hvor de
trives og bliver inspireret.
En succesfuld virksomhed skal
være i stand til at tilpasse sig
de ændringer, som markedet
og udviklingen byder. Derfor er
der behov for at opkvalificere og
tilpasse, så de rette kompetencer
altid er til stede i virksomheden.

HK Hovedstaden har gennem sin
daglige kontakt med arbejdspladserne og sit store netværk en
indgående indsigt i arbejdsmarkedet og de kompetencebehov, som
virksomhederne har. Den indsigt
stiller vi gerne til rådighed, når I
som arbejdsplads skal rekruttere,
udvikle jeres medarbejdere eller
hjælpe opsagte videre mod deres
næste job.

hvor virksomhederne får den
arbejdskraft, som de efterspørger,
og medarbejderne er i stand til at
løse de opgaver, som forventes af
dem. Det kræver udvikling, inspiration og dygtige medarbejdere.
Vi glæder os til at arbejde
sammen med jer.

Virksomheds- og Kompetencecenteret
HK Hovedstaden

Vores ambition er at bidrage til
et velfungerende arbejdsmarked,

JOBBØRS
Find den rette person til jobbet – og spar penge i processen. Vi har
kompetente kandidater i vores database og mange års erfaring med
at screene og udvælge medarbejdere.
SKRÆDDERSYEDE KURSER
Nyd godt af vores ekspertise, store kursusudbud og skræddersyede
forløb. Med os i ryggen sikrer I jer en opdateret medarbejderstab og
den nyeste viden.
OUTPLACEMENT
Send jeres medarbejder videre på en respektfuld måde. Vi sammensætter et individuelt og målrettet forløb.

Virksomheds- og Kompetencecenteret
HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S.
JobBørs
/jobboers-hovedstaden@hk.dk
/
//+45 33302939
Kompetenceudvikling og outplacement
/vkc@hk.dk
/
//+45 33302940

Bagsiden

