
OUTPLACEMENT
z TalentSferą

Wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie,
w odnalezieniu się na rynku pracy,
przygotowanie ich do nowej rzeczywistości
zawodowej oraz znalezienie innych
możliwości zatrudnienia.
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Dlaczego outplacement?
12 miesięcy - średni czas poszukiwania pracy w Polsce.
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97% zwalnianych pracowników oczekuje od pracodawcy wsparcia w
przypadku redukcji etatów.

W 50% firm podejmujących działania outplacement, poziom satysfakcji
pracowników po zwolnieniu utrzymał się na tym samym lub wyższym poziomie.

Firmy korzystające z programów outplacement mają dwukrotnie mniej pozwów
sądowych.



zapewnienie sobie płynnego i sprawnego
funkcjonowania bez przeszkód ze strony zwalnianej
osoby 
zmniejszenie rotacji pracowników w trakcie
restrukturyzacji czy po niej, zwiększenie satysfakcji
pracowników po zmianach
zmniejszenie ryzyka absencji pracowników w ostatnim
okresie obowiązywania umów
ograniczenie utraty wizerunku firmy i kosztów 
zademonstrowanie dbałości firmy o pracowników co
pozwala utrzymać wydajność osobom nie objętym tym
programem
wsparcie employer brandingu czyli tworzenie wizerunku
atrakcyjnego, odpowiedzialnego i uczciwego
pracodawcy

Korzyści dla
pracodawcy

TALENTSFERA



Korzyści dla
pracownika

redukcja stresu 
przygotowanie do aktywnego poszukiwania
pracy – otrzymanie konkretnej wiedzy z zakresu
efektywnego poszukiwania pracy
określenie mocnych stron i naturalnych talentów
opracowanie profesjonalnych dokumentów
aplikacyjnych
rozpoczęcie procesu budowania własnej
profesjonalnej marki 
analiza własnej ścieżki zawodowej]
zachęta do dalszego kształcenia i zdobywania
nowych kompetencji dopasowanych do potrzeb
rynku TALENTSFERA



Dlaczego
Talentsfera? 
"A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo
to jest pańskie lewo. Pan widzi: krzesło, ławkę, stół,a ja 
– rozdarte drzewo… " A. Osiecka

Słowa piosenki A. Osieckiej ukazują problem postrzegania tej samej
trudnej sytuacji przez różnych uczestników. 
 
Stały się mottem badań wychodzenia z kryzysu  (zarówno FIRMA, jak
i PRACOWNIKJ) poprzez wdrożenie zintegrowanego modelu
outplacementu na którym opieramy nasz proces. 
 
 
Nasze działania opieramy na wynikach i rekomendacjach
najnowszych badań. 
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Wsparcie dla pracowników 

Etap II- Dostosuj się do nowego toru

Indywidualne konsultacje

Etap III- Przyśpiesz

Analiza SWOT wdrożenia outplacementu
Identyfikacja pracowników i ich ścieżek
kariery
Ustalanie alternatywnych rozwiązań
Wdrożenie planu działania i monitorowanie
wynikówWsparcie dla Klienta - Ustalenie celu

 

Etap I - Zwolnij

Badanie oczekiwań pracowników 
Szkolenia grupowe
Plan szukania pracy
Testy predyspozycji

Dokumenty aplikacyjne
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Przygotowanie profili na Linkedin
Polecenie pracowników współpracującym
agencją pracy

ESP-Electronic Stability Program



ETAP PIERWSZY

Sesja z pracodawcą - 2 godzinny warsztat ( przygotowanie pakietu dla pracowników, konsultację HR)
Ankieta dla pracowników- badanie potrzeb
Ewaluacja i monitorowanie procesu 

ETAP DRUGI 

3 warsztaty grupowe z pracownikami - 3 spotkania po 4 h 
Testy predyspozycji
 

ETAP TRZECI

Konsultacje indywidualne
Nielimitowany dostęp do bazy szkoleń on-line
Indywidualny plan działania 
Konto dla każdego pracownika na Jobllegro
 
 



Nowy wymiar
efektywnej
rekrutacji
 

TalentSfera jest agencją doradztwa
personalnego wpsianą do KRAZ.
Współpracujemy z tysiącami
rektuterów i pracodawców poprzez 
platformy sieciowe. 

YOUR COMPANY NAME



Szkolenia on-line 
TalentSfera jest wpisane do Rejestru Firm
Szkoleniowych oraz Bazy Usług
Rozwojowych
 
Jakość potwierdzona certyfikatem
SUS 2.0.

TALENTSFERA

Działamy w Polskiej Izbie Firm
Szkoleniowych



Zespół
Doświadczenie + Wiedza+ Pasja 

Wieloletnie doświadczenie 
Certyfikowani specjaliści 
Eksperci w swoich dziedzinach

 
Więcej o nas....

TALENTSFERA

POZNAJMY SIĘ

http://www.talentsfera.com.pl/zespol/


JAK DZIAŁAMY? 
Dostosowując się do wymagań Klientów 
w dobie COVID-19 nasze usługi
realizujemy zdalnie. 

Korzystamy z platformy Whereby,
dzięki temu możemy prowadzić
warsztaty na żywo, nagrywać
szkolenia, a także wykonywać
zadania i ćwiczenia w indywidualnych
wirtualnych pokojach.
 
Aplikacja dostępna jest także na
urządzenia iOS i Android. 
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Kalkulator
usługi
Outplacement

Powyżej 20 osób 

Poniżej 10 osób

- cena za 1 osobę objętą programem 960 zł
+VAT
 

- cena ustalana indywidualnie 
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e-mail.
kariera@talentsfera.com.pl
tel.
601 702 224 
www.talentsfera.com.pl
 

Kontakt

TALENTSFERA

http://www.talentsfera.com.pl/


Pobierz nasz
autorski darmowy
podręcznik
Jak szukać pracy w kilku krokach

POBIERZ

TALENTSFERA

http://www.talentsfera.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/szukam-pracy-2.pdf

