  

  

Outplacement  på  Scoreline
  

Programmens  utformning  
Längden  på  programmet  är  3,  6,  9  eller  12  månader,  samt  ett  tidsmässigt  obegränsat  Top  Executive  
Outplacement  som  riktar  sig  till  personer  i  företagsledningen.  
    
Gedigen  erfarenhet  
Omställning/Outplacement  kräver  absolut  diskretion  och  mycket  stor  erfarenhet  av  personlig  
vägledning.  Scoreline  har  många  års  samlade  kunskaper  av  kvalificerat  personal-‐‑  och  
ledningsarbete  både  i  Sverige  och  internationellt.  Vi  har  alla  själva  i  flera  år  arbetat  i  olika  
branscher  med  rekrytering,  utbildning,  chefsutveckling  och  organisationsutveckling.  Vi  har  även  
gedigen  och  lång  erfarenhet  av  kvalificerad  marknadsföring  och  försäljning.  Detta  i  kombination  
med  de  olika  delarna  i  personalarbetet  utgör  en  unik  grund  i  vårt  arbetssätt.  
    
Erfarna  coacher  
Scoreline  arbetar  med  individuell  coaching  för  att  kunna  möta  varje  deltagares  personliga  behov.  
Vi  stöttar  deltagaren  i  att  ta  nästa  steg  i  karriären,  som  kan  vara  ett  nytt  jobb,  start  av  egen  rörelse,  
köp  av  verksamhet  eller  studier.  Våra  coacher  fungerar  som  generatorer  i  processen,  att  få  
deltagarna  att  fokusera  på  rätt  saker  framåt  och  därmed  gå  vidare.  Mötena  är  givetvis  strikt  
konfidentiella  och  ingen  information  från  mötena  delges  tredje  part.  
    
Scorelines  coacher  har  lång  erfarenhet  av  individuell  coaching,  rekrytering,  vägledning  och  
rådgivning.  Deras  bakgrund  är  oftast  beteendevetenskaplig,  med  en  yrkesmässig  linjeerfarenhet  
från  arbete  med  olika  branscher,  i  såväl  näringslivet,  som  i  offentliga  sektorn.  De  har  goda  
kunskaper  om  den  lokala  arbetsmarknaden,  samt  breda  nätverk.  Våra  mycket  goda  relationer  
med  rekryteringsföretag,  är  också  värdefulla  för  våra  deltagare.  Våra  möten  sker  i  huvudsak  på,  
en  för  deltagaren,  neutral  plats  i  våra  lokaler  i  centrala  Stockholm.  
    
Kvalitetsgaranti  
Scoreline  står  för  kvalitet  och  professionalism,  resultatinriktat  arbete,  samt  överträffade  
förväntningar.  Vi  lämnar  sex  månaders  garantitid  och  fungerar  i  vissa  fall  också  som  mentorer  
även  efter  avslutat  uppdrag.  
  

Kontakta  oss  gärna  för  mer  information!  
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