
DEN RIKTIGE 
VEIEN VIDERE 
FOR DINE 
ANSATTE

KARRIEREOMSTILLING



I dagens ustabile marked må både arbeidsgivere og arbeidstakere være  
forberedt på endringer. 

• Med store økonomiske svingninger og endringer i markedet kan det være nødvendig med 
restrukturering, samt tilpasning av HR-strategien til nye virkeligheter. 

• For å unngå å påvirke produktivitet og omdømme i negativ retning og begrense en eventuell risiko  
må organisasjoner opptre med fleksibilitet og smidighet ved gjennomføring av endringer  
på arbeidsplassen.  

Right Management er globale karriereeksperter og veileder ledere gjennom 
endringer, samtidig som vi støtter medarbeidere som tar steget over i neste fase  
av sin karriere.

KARRIEREOMSTILLING

Med over 35 års erfaring og innsikt har vi utviklet 
mer enn 3 millioner mennesker og hjulpet dem over 
i nye roller, karrierer og muligheter.



RightChoice® programmet kombinerer individuell karrierecoaching med 
innovative webløsninger, seminarer med «best practice», webinarer og andre relevante 
aktiviteter. Programmet er designet for å bistå organisasjoner og deres ansatte gjennom 
perioder med endring. Vi sikrer en rask og effektiv omstilling med minimal innvirkning 
på organisasjonens omdømme.

EGET KUNDETEAM GJENNOM HELE PROSESSEN
Right Management samarbeider tett med lederne for å planlegge, kommunisere og gi støtte i endringsprosessen.
Vi sørger for at prosessen blir ivaretatt profesjonelt og med respekt for medarbeidere som må slutte, helt fra trening av ledere
i «den vanskelige samtalen» og kommunikasjonsform, til støtte og veiledning for å ivareta den enkelte medarbeider best mulig.

STØTTE TIL MEDARBEIDERE I OVERGANGEN TIL NY JOBB
Vi bistår medarbeiderne som må forlate organisasjonen, med å få en god prosess i å finne en ny og tilfredsstillende jobb der de  
kan utnytte sitt potensiale maksimalt. Gjennom å gi medarbeidere en god overgang til ny jobb sikrer vi at de snakker positivt om  
sin prosess og fortsetter å støtte omdømmet til virksomheten.  
 
Vi bistår medarbeidere i omstilling med: 
• Coaching og vurderinger som hjelper dem å ta stilling til sine neste steg i karrieren. 
• Målrettete jobbmuligheter og tilgang til lokale jobbkonsulenter (konsulenter på lokalt arbeidsmarked). 
• Vårt egenutviklede webverktøy RightEverywhere® og andre ressurser som hjelper dem å lande riktig jobb som er i samsvar med  
 deres kompetanse, verdier og kapabiliteter.

RAPPORTERING
Vi gir din virksomhet fortløpende innsyn og oppdateringer vedrørende medarbeidernes progresjon og tilfredshet i deres 
omstillingsprosess. Oppdaterte rapporter utarbeides og oversendes hver måned.

GLOBAL KOMPETANSE – LOKAL EKSPERTISE OG LEVERANSE
Vi er en del av ManpowerGroup og har tilgang til verdens største og ledende nettverk innenfor vår bransje.
Vi leverer tjenester gjennom Right Managements assosierte konsulenter med lokal ekspertise over hele verden.



Hvordan gjennomføre smidige og gode 
omstillingsprosesser ved bruk av våre 
karriereomstillingstjenester? 

• Organisasjoner som tilbyr karriereomstilling, viser økt engasjement, 
produktivitet og lojalitet hos dem som blir igjen. 

• Right Management leverer bransjens beste deltageropplevelse, og 
hjelper deg å bygge et sterkt omdømme som arbeidsgiver 
både blant nåværende, tidligere og framtidige ansatte.

38% av 
virksomhetene som 
investerte i omstillings-
tjenester så en økning i 
medarbeidernes tilfredshet 
etter endt omstilling.*
*Right Managements nett-undersøkelse        *Right Managements nett-undersøkelse               **Right Managements kundetilfredshetsundersøkelse

95% av kundene 
er tilfredse med Right 
Managements 
tjenester.**

91% av kandidatene 
vil anbefale å bruke Right 
Managements tjenester.*

FØLG OSS ONLINE:

www.rightmanagement.no 

www.linkedin.com/company/ 
right-management-norway

www.facebook.com/
rightmanagementnorway 

Right Management er globale eksperter innen karriere- og talentutvikling og en del av ManpowerGroup. Vi bistår virksomheter med å bli mer smidige, 
attraktive og innovative ved å bygge en kultur for karriereledelse som motiverer og engasjerer mennesker og gir den enkelte muligheter til å øke sin verdi 
gjennom hele karrieren. Vi bistår organisasjoner med å tilpasse talentstrategien til virksomhetens strategi gjennom vår ekspertise i organisatorisk effektivitet, 
karriereledelse og individuell utvikling, slik at de effektivt kan konkurrere i dagens skiftende marked. Vår tilnærming fokuserer på det faktum 
at når enkeltpersoner lykkes, lykkes organisasjonen. Gjennom 35 års erfaring har vi identifisert utfordringene i arbeidslivet og har utviklet innovative 
globale metoder og løsninger. Se vår nettside: www.rightmanagement.no og les mer om vår kompetanse og våre løsninger.
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