
 

 

Kişiye Özel Outplacement (Yeni Kariyere Geçiş) 
Bazen bir yöneticinin işinden ayrılması gerekebilir. Pek çok şirket, bu geçiş sürecinde, yöneticilerini desteklemek ister. On e World 
Danışmanlık olarak, biz, bu ihtiyaç doğrultusunda, bireysel, kişiye özel outplacement hizmeti sunmaktayız. Yöneticilerin 
şirketlerinden ayrılma süreci devam ederken ve bu yöneticiler, kariyerlerinde atacakları yeni adima karar verirken, biz koçluk 
yaklaşımı uygulayarak bu hizmeti onlara sunarız. Bu süreç deneyimli bir danışman eşliğinde düzenli toplantılardan oluşmaktadı r. 
Bu danışman yöneticinin kariyer bilgilerinin üzerinden geçer ve onların, kariyerlerini en etkin şekilde nasıl ilerleteceklerine karar 
vermeleri için çalışır.  

OneWorld Danışmanlık olarak, yönetici seçme ve yerleştirme ve üst düzey yönetici koçluğu konusundaki  uzun yıllara dayanan 
deneyimimizle, herbiri birbirinden farklı, kişiye özel ve sonuç odaklı outplacement hizmeti sunmaktayız. Bu kritik dönemde, 
müşterilerimizin ve yöneticilerimizin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda hizmet vermekteyiz. 

Programın içeriği, her zaman bireyin ihtiyaçlarına göre şekillenir ancak genellikle aşağıda belirtilenler sürece dahil edilir.   

 Kişinin kişisel değerleri ve hedefleri doğrultusunda farklı kariyer seçeneklerinin üzerinden geçilmesi 
 CV hazırlama konusunda yardımcı olma 
 Ne tür pozisyonlara başvurulacağı ve bu sürecin nasıl yönetilecegi  
 İşe alım şirketleri ve headhunting firmaları ile nasıl çalışılacağına dair tavsiyelerde bulunma 
 Profilini yükseltme ve “network” geliştirme konusunda öneriler 
 Mülakata hazırlık ve mülakat pratiği 
 Yeni şirkete geçme durumunda, buradaki pozisyona hazırlık 

 
Daha detaylı bilgi için info@OneWorldConsulting.com adresinden bizimle iritbata geçebilir ya da +90 212 335 64 24 numaralı 
telefondan bize ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için internet sitemizi de inceleyebilirsiniz: www.OneWorldConsulting.com 
 
OneWorld Danışmanlık 
OneWorld Danışmanlık olarak, Türkiye’nin yanısıra, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’daki müşterilerimize, onların insan  
kaynakları ile ilgili karşılaştıkları zorluklara yönelik, müşteriye özel çözümler geliştirdik.  

OneWorld Danismanlik müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sağlamaktadır. Yönetici Seçme ve Yerleştirme Hizmetimiz ile 
en iyi yeteneğin bulunması ve işe alınması konusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız. Üst Düzey Yönetici Koçluğu ve 
Mentorluk Programlarımızla şirket içindeki yeteneklerin (talent) en etkin şekilde gelişimi konusunda müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz. Daha etkin hale getirebilmek amacıyla Liderlik Takımlarıyla çalışmaktayız ve ayrıca İnsan Kaynakları ile ilgili çeşitli 
konularda müşterilerimize yardımcı olmak için İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmeti sunmaktayız. Yeni ve farklı bir ortamda 
çalışmaya başlayan yöneticiler ya da çeşitli(diverse) çalışma grupları için Kültürlerarası Danışmanlık Hizmeti sunmaktayız. Orta 
ve üst düzey yöneticilere, kişiye özel Outplacement (Yeni Kariyere Geçiş) Programları hazırlamaktayız. 
 
Neden OneWorld? 

 Güvenilir bir ortak olarak, hem yerel hem de uluslararası pazar bilgisine sahip olmanın ne kadar önemli olduğunun 
farkındayız. Müşterimizin ihtiyacı olan, iş dünyasıyla ilgili bilgiyi, kültürel ve dilbilimsel bilgiyi sağlarız.  

 Sizi, şirketinizi ve yaptığınız işi tanımaya, anlamaya zaman ayırırız ve bunu, sizin için daha iyi sonuçlar bulmak için 
kullanırız. Sürekli gelişime inanırız, kendimizi, gerek müşterilerimizden aldığımız geribildirimler ile gerekse profesyonel 
gelişim ve eğitim programlarıyla geliştiririz.  

 Yoğun ve işlerinizin acil olduğunu bildiğimizden, her an için, size cevap vermeye hazır oluruz ve sizlere kaliteli, 
zamanında çözümler sunarız.  

 Toplamda 50 yıldan fazla deneyimi barındıran, Türk ve yabancı danışmanlardan oluşan bir ekibimiz vardır.  
 Biliriz ki her müşteri birbirinden çok farklıdır, bu nedenle her projede, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

olarak, müşteriye özel çalışırız. Her projenin başarıyla sonuçlanmasına odaklanırız.  
 Müşterilerimiz tarafından talep edilen gizlilik seviyesi ne olursa olsun, bu konuya hassasiyetle yaklaşırız. 

Müşterilerimizin isteklerine saygı duyarız. Müşterilerimizle uzun dönemli ilişki kurmaya odaklanırız. Onlara, projelerin 
tamamlanmasının ardından da devam eden destek sağlar ve önerilerde  bulunuruz.  

  Hizmet alanlarımızda engin deneyime sahibiz. Yüksek kalite standartlarına uygun sonuçlar sunarız ve bunun için gerekli 
kaynaklara şirket içinde sahibiz.  



 

Customised Outplacement Services 

There comes a time when an executive needs to leave an organisation. Many companies want to support executives through 
this transition and for this need we provide individual and small group customised outplacement services.

OneWorld Consulting with its many years of experience in Executive Search and Coaching has a unique, highly tailored and 
results focused outplacement offering. We deliver what companies and executives need and want at this critical period. 

We apply a coaching approach, and work with the individual executive as they go through the process of leaving the 
organisation and deciding on their next career steps.

The process involves regular meetings with an experienced consultant, who will go over the executive’s career history and work 
with them to decide how to move their career forward in the most effective way.

The content of these programmes is always customised, and dependent on the individual’s needs, but often includes–

 discussion of a range of career options involving consideration of personal life values and goals 
 advice on preparing a CV 
 consideration of which roles to apply for and how to manage the process 
 recommendations on how to work with headhunters and recruitment agencies 
 suggestions on networking and profile raising 
 interview preparation and practice 
 preparation for a role in a new organisation 

For further information please contact us on info@OneWorldConsulting.com or telephone us on: +90 212 335 64 24 and see our 
website: www.OneWorldConsulting.com 

About OneWorld Consulting 
OneWorld Consulting works with clients in Turkey, Central Asia, North Africa and the Middle East, to provide tailor made 
solutions to their people challenges

OneWorld Consulting provides tailored solutions to organisations as they work with executives at all stages of the talent 
lifecycle.  We help organisations find and recruit the best talent with Executive Search.  We work with companies to develop 
talent in effective ways through Executive Coaching and Mentoring programmes.  We work with Leadership Teams to make 
them more effective, and provide People Advisory services to advise clients on a range of people issues.  When executives are 
working in new environments or diverse groups are working together, we provide support with Intercultural Consulting.  When 
an executive leaves an organisation we provide customised Outplacement Consulting.  

Why Work With OneWorld?
 As a trusted partner, we recognize the importance of having market knowledge that is both local and international. We 

provide the business, linguistic and cultural understanding our clients require.  
 We invest time to learn about you and your business and use that understanding to find better solutions. 
 We believe in constantly developing ourselves, through client feedback and our own programmes of training and 

professional development.  
 We know you are in a hurry; we are responsive and provide quality, timely solutions. 
 We have a Turkish and foreign team with a combined experience of over 50 years.
 We recognize that each client is unique so every project we carry out is tailored to meet their needs, and we are totally 

committed to the success of every project.  
 We are sensitive to the levels of confidentially required by our clients and respect our clients’ wishes. We focus on long-

term relationships. We provide on-going support and advice to our clients following the completion of every 
assignment. 

 We have a great deal of relevant experience, a track record in delivering results to a high quality standard and we have 
the resources, in-house.  


