
  

    

    

Kom videre i karrieren
Executive outplacement for topledere



Du får det rigtige job med os

KENDER DU DIN MARKEDSVÆRDI? 
Der er ganske få toplederstillinger, der opslås på  
traditionel vis. Det stiller derfor store krav til din strategi, 
når du skal finde det rigtige lederjob.

Som topchef er du ikke bundet til en bestemt branche, så 
det er afgørende, at dine kompetencer som topleder er 
synlige - hvad end du tidligere har skabt resultater eller 
vækst via internationalisering, konsolidering, 
digitalisering, lean eller organisationskultur.

Vi hjælper med at fremhæve din unikke markedsværdi, og 
sammen styrker vi dit personlige brand. 
 
DIN VEJ TIL DEN NÆSTE EXECTUIVE STILLING 
Du mødes - i fuld diskretion - med en ledende  
medarbejder fra AS3 Executive for at konkretisere dine 
behov. Her sikrer vi også, at du og rådgiveren matcher i 
forhold til både kompetencer og kemi.

Sammen afklarer vi dine egenskaber som topleder, din 
markedsværdi, markedssituationen, dine interesser og 
motivation. Og vi sætter mål og retning for din fortsatte 
karriere.

Dit executive forløb er unikt. Derfor har vi speciali-serede 
executive rådgivere inden for alle områder, der finder de 
bedste løsninger for dig.

Vi har metoden, og vi ved, at den virker. Du har ansvaret, 
og vi er med dig hele vejen i mål. 

VI STØTTER DIG - INDTIL DU ER VIDERE I KARRIEREN
Vi har specialiseret os i outplacement og karriere-
rådgivning til executives.

Med et forløb hos AS3 Executive får du ubegrænset 
adgang til personlig sparring hos vores rådgivere. Du kan 
deltage i vores netværksaktiviteter med andre topledere, 
og du får adgang til vores digitale job-
univers målrettet executives.

Vi kommer til at følge dig tæt og slipper dig først, når du 
har nået dine karrieremål - uanset om du skal videre i nyt 
executive job, indlede bestyrelseskarriere eller starte egen 
virksomhed.

97 %  
af vores kandidater er tilfredse  

med deres forløb

“

Jens Lunn, Managing Director, AS3 Executive



KARRIEREMØDER

Personbestyrelsesmøder og 
sparring med udvalgte  

erhvervsledere.

NETVÆRK

Netværksstrategi og praktisk 
networking. Du bliver en del 
af vores executive netværk.

WORKSHOPS 

Eksperternes anbefaling 
til CV, bestyrelsesarbejde, 

direktørkontrakten, 
LinkedIn m.m.

SPECIAL SERVICES

Revisor- og advokatbistand, 
erhvervs-psykolog, sekretær,  

kontorfaciliteter m.m.  

INTERNATIONALT

Kontorer i hele Norden og tæt 
samarbejde med LHH i for-

hold til internationale topjobs.

KRISEKOMMUNIKATION

Medie- og kommunikations-
rådgivning, når fratrædel-
sen har fået (alt for meget) 

opmærksomhed. 

SEKUNDÆR RÅDGIVER

Specialkompetencer inden 
for bestyrelse, velgørenhed 
eller en karriere som selv-
stændig eller konsulent.  

FAST RÅDGIVER

Personlige møder med din 
executive rådgiver, når det 

passer dig.

PROFILTEST

Individuel test- og  
personprofil og  

kompetencematch. 

DIGITALT JOBUNIVERS

Guides, videoer og  
inspiration om jobsøgning  

- specifikt målrettet topledere.

VISUALS

Professionelle video- 
præsentationer og fotos til 

CV og LinkedIn. 

PERSONLIG BRANDING 

Handlingsplan og  
sparring med kommunikations- 

rådgiver. 

HEADHUNTERE

Løbende kontakt med 
danske executive 

headhuntere for udveksling 
af CV.



““Hos AS3 Executive fik jeg god, værdiskabende spar-
ring på min situation. De gik struktureret til opgaven, men 
krævede også, at jeg selv lagde energi i forløbet. Det var 

dog helt ok – det var jo min egen jobmæssige fremtid,  
der var på spil.”
- Johnny Mikkelsen,  

tidligere Senior Director INEOS,  
nu Fiftyeightsolutions.com

“”AS3 Executive er omsorgsfulde og har stor indsigt. Det 
er vigtigt i en situation, som fravalgt direktør. Du får god 
sparring, en masse konkrete værktøjer og processer, samt 
et nyt netværk. Det hjælper dig hurtigt med din afklaring 

og vejen til dit næste job”.

- Allan Schefte  
tidligere Nordisk kommerciel direktør i ROCKWOOL  

nu General Manager, Fiskars Danmark

AS3 Executive 
København

Fanøgade 15,  
2100 København Ø

 
Aarhus

Hasselager Centervej 35,  
8260 Viby J

Telefon: 46 94 77 77 
E-mail: info@as3executive.dk               

www.as3executive.dk
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