Hvis du bliver fyret!
Af: Susanne Teglkamp, konsulent i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk
Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er
uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra
ansættelser i det private erhvervsliv og i det offentlige. Hun har tung
ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør
i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år
arbejdet som underviser og managementkonsulent.
Susanne arbejder som udgangspunkt med ledelse i øjenhøjde. Det vil sige,
at hun møder lederne på deres bane, tager udgangspunkt i
virksomhedernes udfordringer og arbejder ud fra en praktisk tilgang til
udfordringerne.
Se mere på www.teglkamp.dk
Vi kommer ikke uden om det. Risikoen for at blive fyret er vokset indenfor de sidste par
måneder. Forhåbentlig overgår det ikke dig. Men hvis uheldet er ude og du skulle være en af
dem, der bliver ramt af nedskæringer, så kan du nok bruge et par gode råd om, hvordan du
skal forholde dig for at komme bedst muligt igennem det og ud på den anden side.

1) Gode fratrædelsesvilkår

Med mindre dit firma decideret går konkurs, så er der som regel ofte nogle muligheder for at
få forhandlet nogle fornuftige fratrædelsesvilkår hjem. Hvis du er medlem af en fagforening,
skal du få dem til at hjælpe dig. Hvis ikke må du selv forsøge at få forhandlet så gunstige
vilkår som muligt. Det kan f.eks. handle om:
• Fratrædelsesgodtgørelse
• Fritstilling i opsigelsesperioden
• Outplacement – det vil sige professionel hjælp til at få et nyt job
• Udbetalt din restferie
• Fri mulighed for at søge job i arbejdstiden
• Penge til et kursus eller to

2) Afslut dit job ordentligt

Hvis du bliver behandlet ordentligt i forbindelse med afskedigelsen, så afslut dit job ordentligt.
For det første er det som regel bedre for dig selv, at kunne forlade jobbet på en ordentlig
måde. For det andet vil din arbejdsgiver som regel også gøre mere for at hjælpe dig, hvis I
kan blive enige om at skilles på en god måde.

3) Lad være med at gå i panik

Mange går i en form for panik i de nærmeste dage efter fyringen og sender en masse
ansøgninger ud til alle mulige og umulige jobs. Panikken præger ofte ansøgningerne og
sjældent på den gode måde. Derudover risikerer man jo at få et job, som man i virkeligheden
slet ikke har lyst til.
Tillad dig selv lige samle dig og brug et par dage til at finde ud af, hvad du egentlig har lyst til.
Dette kunne jo blive anledningen til at lave et karriereskift. Hvis du giver dig selv lidt tid,
kunne du måske få øje på nogle helt nye muligheder.
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4) Få et overblik over økonomien
Noget af det, der kan stresse og få dig til at gå i panik er økonomien. Har vi nu råd til at blive
boende? Og hvad med bilen? Forsøg som noget af det første at danne dig et økonomisk
overblik over, hvor lang tid du kan klare dig, hvis du fortsætte dit forbrugsmønster uændret.
Find ud af hvilke muligheder du har for at reducere dine udgifter eller eventuelt stille nogle
betalinger i bero i en periode. Ofte er det en god idé at få en snak med banken. Helt
overordnet handler det om at give dig ro i maven, så du kan tillade dig at kigge dig om efter
det rigtige job, også selv om, der måske går lidt længere tid.

5) Aktiver dit netværk

De fleste mennesker har et langt større netværk, end de umiddelbart er klar over. Kortlæg dit
netværk og brug dem som sparringspartnere og døråbnere i forhold til din søgen efter et nyt
job.

6) Lav et godt CV og en god ansøgning – hver gang

Hvis du vil have et godt job, så glemt alt om at massefabrikere CVer og standardansøgninger.
Det giver dig sjældent et nyt job. Lav et godt CV og tilret det hver gang i forhold til det
konkrete job. Brug den tid, der skal til for at lave en god ansøgning, der adresserer der
konkrete jobopslag.

7) Søg sparring

Det kan godt svare sig at søge hjælp og inspiration hos andre. Du kan spare dig selv for
mange ærgrelser, hvis du får god feedback på dit CV og dine ansøgninger. Familie og venner
kan hjælpe dig et langt stykke af vejen, hvis de vel og mærke ikke bare vil trøste og være
venlige. Har du mulighed for det, så søg noget professionel hjælp, det kan som regel bringe
dig et godt stykke nærmere målet og hurtigere til et nyt job.

8) Brug ventetiden fornuftigt

Mens du venter på at få et nyt job, så husk stadig at leve et godt liv. Få noget inspiration, der
er næsten altid nogle gratis inspirationsmøder, man kan gå til. Sørg for at holde dig i form og
få noget motion. Og husk også at gøre noget godt for dig selv. Nyd at du i en periode af dit liv
har en masse tid, der ikke er skemalagt.
Afslutningsvis vil jeg selvfølgelig håbe, at du slet ikke får brug for ovenstående råd. Men gem
dem! Det kan jo være, at du kan bruge dem til at hjælpe dine venner eller kollegaer, hvis de
skulle være så uheldige og blive afskediget.
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