GESTIÓ DEL TALENT · RRHH · SELECCIÓ I OCUPACIÓ

OUTPLACEMENT: MODEL WIN-WIN PER A LA
TRANSICIÓ PROFESSIONAL EXITOSA
La crisi sanitària i econòmica està portant moltes empreses a haver de reestructurar el personal i accedir a un
servei de recol·locació. Des de PIMEC t’acompanyem en aquest difícil procés per tal que:
1. l’impacte social i emocional sigui mínim,
2. les empreses mantinguin la seva reputació,
3. i la desvinculació dels treballadors sigui el més respectuosa possible.
A més de la llarga experiència en serveis d’orientació professional i del nostre coneixement del mercat de
treball, a PIMEC estem acreditats i registrats com a Empresa de Recol·locació, i posem al teu servei els millors
professionals tècnics.
En línia amb l’agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, el servei d’outplacement aposta i
impulsa les empreses socialment responsables i sostenibles.
EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?
Per a l’empresa:
• Cuidar la teva imatge pública i reputació (Corporate Branding).
• Millora del clima laboral, demostrant compromís amb el personal.
• Participar en pràctiques responsables, ètiques i humanes amb els professionals afectats que s’han de desvincular de l’empresa, i reubicar-los amb les millors condicions i en el mínim temps possible.
• Acompanyament i suport als responsables de la gestió del talent, en relació amb la càrrega de treball i a
nivell emocional.
• Minimitzar el nombre de litigis, amb l’estalvi de temps i econòmic que se’n deriva.
• Complir amb la llei:Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, i arts. 3.2
i 9 del Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre
Per al treballador/a afectat/ada:
• ORIENTACIÓ PROFESSIONALITZADORA: Itineraris personalitzats destinats a definir el perfil professional i a
donar eines per a la recerca de feina.
• FORMACIÓ: Accés a un ampli ventall d’oferta formativa pròpia de PIMEC online, híbrida i presencial per complementar i desenvolupar les competències personals i professionals.
• INTERMEDIACIÓ: Servei de consultoria i gestió del talent i accés al portal de feina PIMECJobs.
• ATENCIÓ PERSONALITZADA: Acompanyament i assessorament als/les professionals desvinculats/des per
part d’un equip especialitzat.
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