
? 
 
Outplacement je péče o odcházející zaměst-
nance při hromadném propouštění a jejich 
podpora při hledání nového uplatnění.  
 
Cílem služby je redukovat nebo dokonce eli-
minovat všechny  negativní vlivy propouštění, 
tedy dopad na propouštěné zaměstnance, 
propouštějící manažery i na ostatní pracovníky, 
kteří ve společnosti zůstávají. 
 
Kvalitně provedený outplacement posílí 
pozitivní vnímání společnosti jako zaměstnava-
tele a je dobrou investicí do budoucnosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jak outplacement prospěje  propouštěným 
pracovníkům? 
 

• posílí sebedůvěru díky aktivnímu začlenění            
do procesu hledání nového pracovního uplatnění, 

• umožní využití služeb našeho personálního         
poradce, 

• zamezí vzniku situace typické při propouštění pra-
covníků, kdy se postižený pracovník ocitne          
tzv. “na ulici“, 

• omezí psychickou újmu (oslabení pocitů zklamání, 
zlosti, deprese, strachu z budoucnosti …). 

 
 
 
 
 
 
 
Co bude naším úkolem? 
  
Seznámíme propouštěné zaměstnance se situací  
na pracovním trhu, poradíme jim, jak postupovat při 
hledání nového zaměstnání, pomůžeme při sestavení 
osobních materiálů, připravíme kandidáty na případ-
né pohovory. Vámi propouštěným zaměstnancům 
pomůžeme při určení směru, kterým se při hledání 
práce ubírat, případně zprostředkujeme práci           
u našich zákazníků.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Proč by Vaše společnost měla využívat     
službu Outplacement? 

 
• vylepšíte jak externí, tak interní podnikovou image 

tím, že prostřednictvím služby outplacementu pře-
vezmete spoluzodpovědnost za budoucí uplatnění 
pracovníka odcházejícího z podniku,   

• posílíte pozitivní společenský pohled na firmu        
a podpoříte jeji prestiž, 

• omezíte záporné projevy tradičního ukončování 
pracovního poměru (např. zhoršení podnikového 
klimatu), 

• snížíte stres manažerů odpovědných za zavádění 
organizačních změn, 

• zamezíte možným pracovněprávním krokům ze 
strany zaměstnanců, 

• společnost bude působit na potenciální nové    
zaměstnance jako důvěryhodný zaměstnavatel. 

Outplacement 
Asistence při optimalizaci lidských zdrojů při restrukturalizaci, reorganizaci, fúzi     
podniku nebo při  ukončení celého provozu, rušení jeho jedné nebo více částí,         
rušení jednotlivých pozic. ! 

 

Kontakt na Vaši pobočku najdete na 

www.manpower.cz 

90 % firem Fortune 
Top 500 poskytuje 

propouštěným 
zaměstnancům pomoc.  

Proč outplacement  
se společností Manpower 

 
 
Nabízíme komplexní 
řešení od nastavení interní 
a externí komunikace, 
školení odcházejících 
zaměstnanců, zajištění 
krizové intervence až po 
pomoc s vyhledáním 
konkrétních nabídek.  


