Kører din karriere på skinner?
- eller er der brug for et servicetjek?
Vil du gerne skifte job, finde ud af, om du sidder i det rigtige job eller udvikle dig i dit nuværende job? Trænger du
til at få rusten banket af i forhold til jobsøgning? Vil du
gerne øge dine muligheder for at træffe det rigtige valg?
Så kan det være en rigtig god idé at sparre med en person, som ikke er en del af din hverdag.

Et karriereudviklings forløb
Du kan komme rigtig langt med vores korte karrierepakke.
Normalt strækker et forløb sig over 4 gange og varer i alt
5 timer. Mellem hvert møde vil der være en form for hjemmearbejde. Forløbet tilrettelægges
efter dit behov og vil ofte bestå af følgende:
1.
•
•
•
•

møde - 1 time
Du bliver interviewet omkring din baggrund og hidtidige karriere
Fastlæggelse af mål for forløbet
Skitse til et konkret forløb
Fastlæggelse af hjemmearbejde, herunder udfyldning af en persontest (gøres elektronisk
hjemme)

2. møde - 2 timer
• Du får en tilbagemelding omkring persontesten sat i relation til karrieremuligheder
• Vi drøfter dine adfærdsmæssige præferencer og hvordan de kan bruges aktivt i forhold til
valg af karriere
• Vi drøfter hvor du med forhold kan arbejde med din adfærd, således at du i højere grad når
dine karrieremæssige mål
• Fastlæggelse af hjemmeopgaver
3.
•
•
•
•

møde - 1 time
Samtale omkring personlige værdier
Dialog og indkredsning af mulige karriereveje
Fastlæggelse af taktik for at nå dit drømmejob
Fastlæggelse af hjemmeopgaver

4. møde - 1 time
• Vi gennemgår og tilretter af CV, så det matcher dine karriereønsker
• Gennemgang af en ansøgning til en konkret stilling med henblik på at skabe et godt udgangspunkt for fremtidige ansøgninger
• Afklaring af konkrete spørgsmål, f.eks. at gå til samtale eller lønforhandlinger

Enkelttimer
Du kan også vælge karriererådgivning på timebasis, hvis du har en helt konkret problemstilling
du gerne vil have sparring eller rådgivning på. Det kan være, at du kun har brug for en enkelt
time eller to. Det kan være, at du har brug for at blive klædt på til en konkret og vigtig karrieresamtale.

Pris
Det skitserede forløb inklusiv persontest:
Teglkamp & Co.
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Privatbetalt 4.500 kr. inkl. moms
Firmabetalt 7.500 ekskl. moms.
Timepris:
Private 1.000 kr. inkl. moms
Firmabetalt 1.500 kr. ekskl. moms.

Din karriererådgiver:
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet
jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012
af DJØFs Brancheforening Selvstændige.
Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun
har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne
Teglkamp sluttede sin karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. Susanne Teglkamp er i
2015 blevet tilknyttet Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derudover
har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, hvoraf den seneste ’Fusioner og forandringsledelse
i praksis’ udkom oktober 2016. Gennem de seneste år har Susanne gennemført karriererådgivning for flere end 200 personer.
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