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«Fem possible el canvi professional»
Recasens & Ros, Generació d’Alternatives Professionals® és un
gabinet innovador la missió del
qual és donar solució a les incerteses que afecten totes les persones en qualsevol etapa de la seva
carrera professional.
Recasens & Ros actua des dels
punts de vista individual i organitzatiu amb la finalitat d’aconseguir
l’alineament d’estratègies entre
l’organització i el professional.
En el terreny individual, som
experts en:
• Transició professional.
• Potenciació de l’ocupabilitat.
• Canvi d’empresa o de sector.
• Orientació professional.
• Creació d’un projecte propi.
El nostre objectiu és assegurar
l’èxit en el govern de la carrera
professional dels nostres clients
i extreure el major valor per tal
de potenciar la seva ocupabilitat. És a dir, que no sigui la nostra organització qui decideixi
per nosaltres.

EL NOSTRE
VALOR
AFEGIT ÉS
AJUDAR LES
PERSONES A
AGAFAR UN
NOU IMPULS
EN LA SEVA
CARRERA
PROFESSIONAL. FER QUE
ES TORNIN A
IL·LUSIONAR
AMB EL SEUS
REPTES
ENS CONVERTIM EN
AUTÈNTICS
COADJUVANTS DELS
NOSTRE
CLIENTS PER
A PRENDRE
NOVES DECISIONS PROFESSIONALS
EN LA SEVA
TRAJECTÒRIA

Amb més de vuit anys d’experiència, hem ajudat gairebé cinc-cents
professionals de tota mena i sectors a prendre decisions de manera objectiva, relacionades amb la
seva carrera professional. Des de
l’assentament d’idees fins a l’autèntica transició professional.
La idea predominant és l’alineació correcta d’estratègies de

l’organització i la de cada professional perquè siguin coincidents.
Quan deixen de ser-ho, cal ser
capaç de prendre decisions de
manera objectiva i que redundi
en el benefici de tots dos.
Per tot això, ajudem l’organització en diversos àmbits:
• Recol·locació: ajudem a la recollocació en el mercat d’aquelles
persones que han deixat de ser
útils a l’organització.
• Identificació i selecció de professionals.
• Cursos de formació en l’empresa d’habilitats directives.

Recasens & Ros, ajuda
a canviar d’empresa?
Totalment, encara que sigui de
manera indirecta. Ajudem les
persones a gestionar les seves
carreres professionals i a potenciar la seva ocupabilitat. Si
aquest procés suposa activar el
canvi, donem suport i acompanyem l’interessat. Tot plegat redunda en la generació d’alternatives professionals. Això s’aplica
al canvi de treball o de sector.

mitat geogràfica, amb resultats
igualment satisfactoris.
D’altra banda, els seus socis
mantenen una important tasca docent en diverses escoles
de negoci, de manera que la seva experiència s’enriqueixen i
s’adapta a la realitat actual amb
les aportacions dels components
de cada curs. Els nostres cursos
són molt valorats per a la nostra
tasca de formació en l’empresa
en diferents organitzacions.

Per tant, és una empresa
de selecció?
No exactament, encara que cada
vegada més empreses confien en
nosaltres per a efectuar aquest
servei. Sense un esforç de reflexió previ sobre el que ens resulta més adequat en l’àmbit laboral, correm el perill de recalar
en una posició i/o empresa que
ens generi insatisfacció. El nostre servei intenta evitar aquesta
problemàtica. Un cop hem sabut
identificar el nostre valor professional, és fàcil prendre la decisió
que més ens convingui.

Com ho aconsegueix?

Què és la recol·locació
o outplacement?

Recasens & Ros acumula experiència de tots els seus clients i ha
elaborat una metodologia pròpia
i genuïna. Aplicada de manera
sistemàtica, amb ordre i constància, genera, sens dubte, alternatives professionals. A més, les
noves tecnologies ens permeten
accedir a clients sense proxi-

En alguns casos, persones que
han estat útils per a l’organització durant un temps deixen
de ser-ho a causa de situacions
sobrevingudes o de manca de
competències que esdevenen
decisives. L’organització agraeix els serveis prestats fent front
als costos de la recol·locació

RESULTATS DES DE GENER DE 2000 - 476 CLIENTS ATESOS (TOTS ELS NIVELLS)
60,60
Canvi de treball o ocupació (60,60)

25,30

14,10

d’aquestes persones. En aquest
cas, per tant, l’organització es fa
càrrec de les despeses.

Recasens & Ros es desentenen
de la persona un cop
recol·locada?
En absolut. El nostre gabinet està
permanentment obert a tots els
nostres clients actuals i passats,
de manera que sovint ens convertim en autèntics coadjuvants
dels nostre clients per a prendre
noves decisions professionals en
la seva trajectòria.

És molt car?
Ens ajustem a tots els pressupostos. La primera consulta és
gratuïta, i a partir d’un nombre
determinat de visites, el preu
és invariable. L’atenció individualitzada és el nostre element
diferenciador: cada persona té
un problema i requereix una solució. Atesa la nostra estructura,
oferim uns serveis molt competitius i adaptables a tot tipus de
persones i pressupostos.

SERVEIS
Serveis al professional:
transició professional
• Diagnosi i reorientació de la
carrera professional.
• Identificació de competències i
èxits professionals.
• Implementació del canvi
d’empresa o treball.
• Servei de CV i preparació
d’entrevistes.
Serveis per a les empreses
• Recol·locació (outplacement)
de professionals desvinculats
de l’organització.

Ascens dins la mateixa empresa (25,30)

• Implementació d’un sistema
de gestió per competències.

Constitució projecte propi (14,10)

• Estudis de clima,
desenvolupament i
optimització de l’equip humà.

