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JOB
Kemi er afgørende for et succesfuldt forløb.
Derfor tilbyder vi at du kan få en indledende
samtale til blot 500,00.

• Bliver du ikke inviteret til samtale?
• Mangler du fokus og struktur i din jobsøgning?
• Skal du bare have styr på dit cv og din ansøgning?
• Får du alt for ofte en ”flot” 2. plads efter du har været til samtale?

Bestiller du tid til en indledende samtale
under – eller senest 24 timer efter - Fest For
Fyrede får du den indledende samtale til blot
395,00 inklusive moms.
Bestil din samtale her:

www.receptor.dk/FFF

• Har du brug for sparring til at få gang i dit netværk og det ”usynlige” jobmarked?
• Har du mistet energien, troen på egne evner og troen på at det rent faktisk kan lykkes?

HVAD VILLE DET BETYDE FOR DIG, HVIS DU HAVDE DIN EGEN
PROFESSIONELLE JOBCOACH / KARRIERERÅDGIVER?
DET HANDLER OM DIG //
Receptors tilgang er, at der ikke er en fast model som gælder for
alle kandidater. Vores udgangspunkt er altid dig. Og det er din
situation og dine mål der er i fokus.

Samtalerne afholdes som udgangspunkt hos Receptor på Østerbro,
men sparringen kan også ske via mail eller telefon hvis det passer
dig bedre.

PROCES // FORM

PRIS // BETALING

De tre forløb der er beskrevet på næste side, består alle af 1:1
samtaler af halvanden times varighed plus tid til sparring på mail
og telefon.

Ønsker du en indledende samtale, koster den blot kr. 500,00
inklusive moms.

Du er velkommen til at bestille et forløb direkte, men har du brug
for at finde ud af hvorvidt der er kemi – og om du rent faktisk
tror, at den jobcoach/karriererådgiver du møder hos Receptor kan
hjælpe dig, er du velkommen til at bestille en indledende og uforpligtende samtale.

Ønsker du efterfølgende at købe et af vores forløb, er prisen fra
7.300,00 og opefter.
Du bestemmer selv om du vil betale beløbet på én gang, eller
måske dele fakturaen op over 3 måneder.

comments

TIDLIGERE KANDIDATER SIGER

“Receptor har dette super skarpe forløb ”Receptor BOOST” som gav mig
indsigt og åbnede op for nye og knivskarpe vinkler til brug for både et nyt
CV og et konkret jobtilbud. – det har i den grad givet pay-off. Stor Tak til
Receptor.”
Christian Juhl Nielsen, Project Portfolio Manager

“Jeg vil gerne give Finn Larsen fra Receptor de varmeste anbefalinger.
Finn er rar, sympatisk og meget professionel, han forstår om nogen af
finde ind til ens potentiale. Han er dygtig til at finde og stille de rigtige
spørgsmål, samt guide en i den rigtige retning. Han formår ligeledes at
sætte ideer i gang således at man begynder at tænke og se anderledes på
ens alternativer, i forhold til job og karriere fremtid. Det har været en stor
fornøjelse at arbejde sammen med Receptor og jeg vil ikke et øjeblik have
betænkelighed ved, at anbefale Finn og Receptor til andre.”
Maibritt Müller, Regnskabsansvarlig

”Det har været så fantastisk – og ja – jeg har fået nyt job”
Vicky Petersen

BOOST

“Jeg vil hermed gerne give Receptor mine varmeste anbefalinger med på
vejen. Fantastisk samarbejde, god motivation og ikke mindst den måde
hvor på konsulenten forstod mit behov og kunne sætte den rette guidance ind. Vil til enhver tid, anbefale andre i samme situation at tage et møde
med Receptor.”
Annemette Skifter Jensen, Receptionist af hjertet

“Udover konsulentens kompetencer indenfor hvad der var godt at nævne/
ikke nævne forklarede han mig også sådan nogle punkter som udstråling,
kropssprog osv. Sidst men bestemt ikke mindst var han fantastisk til at
opmuntre mig, opbygge min selvtillid og tiltro til at jeg kunne få jobbet.”
Nanna Marie Støvelbæk

“Hos Receptor mødte jeg en nærværende coach, som var helt på mine
præmisser, Konsulenten evnede virkelig at se muligheder og forstod at få
åbnet for mit potentiale, gennem motiverende vejledning. Jeg kan varmt
anbefale Receptor, til den som har brug for en jobcoach og karrierevejleder.”
Cristina Velazquez, Account Manager

PENTA

Inspiration og motivation til dig som er godt på
vej, men har brug for et hurtigt boost og professionel sparring til en afgrænset jobsøgningsrelateret udfordring.

Inspiration og motivation til dig der bokser
med flere jobsøgningsrelaterede begrænsende
udfordringer og derfor oplever at motivationen
er dalende - og et ikke tilfredsstillende resultat.

Udover fornyet energi og motivation er målet
med BOOST, eksemplarisk og praktisk, at du får
nogle værktøjer som giver dig en sjovere, mere
lærerig og kortere jobsøgningsproces.

Udover fornyet energi, motivation og struktur er
målet med PENTA, eksemplarisk og praktisk, at
du gives værktøjer der sikrer en øget succesrate
så du igen tror på at ”det” gør en forskel og
hurtigere kommer i spil til dit næste rigtige job

BOOST indeholder:
5 timers sparring fordelt på 3 samtaler + det løse.

PENTA indeholder:
8 timers sparring fordelt på 5 samtaler + det løse

STAR
Stærk og fokuseret inspiration til dig som gerne
vil i arbejde, men har mistet troen på at ”det”
nytter og samtidig bokser med flere jobsøgningsrelaterede udfordringer som begrænser dit aktivitetsniveau og resultat.
Udover fornyet energi og struktur er målet med
STAR eksemplarisk, praktisk og motiverende, at
du gives de værktøjer og den sparring der skal til
for, at skabe momentum, styrke din selvtillid og
få nogle succesoplevelser i forbindelse med din
jobsøgning.
STAR indeholder:
11 timers sparring fordelt på 7 samtaler + det løse
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