Kraftfulla möten personlig utveckling – nytt arbete
Vi utgår från dig som individ och dina unika styrkor och behov i jakten på nytt arbete!
Du får en skräddarsydd coachning efter att vi först tagit fram din unika
profil. Vi kommer att ge dig ökad förståelse för vem du är och ökad förståelse för
andra.

1.

2. Avtalat tjänsteutbud
Coachning med fokus på nytta
Kraftfulla möten - personlig utveckling – nytt
arbete
Vi utgår från dig som individ och dina unika
styrkor och behov i jakten på nytt arbete!
Du får en skräddarsydd coachning efter att
vi först tagit fram din unika profil. Vi kommer
att ge dig ökad förståelse för vem du är och
ökad förståelse för andra.
Du kommer att genomgå en coachningsprocess där teori varvas med praktisk träning.
Som att träna på att uttrycka vad du som
individ kan tillföra för nytta till en framtida
arbetsgivares verksamhet!
Du får teoripass i mindre grupp och individuell coachning som är anpassad enbart för
dig och dina målsättningar.
Du får hjälp med att formulera CV och personligt brev.
Du kommer att få träffa tänkbara arbetsgivare. Genom praktisk övning kommer du bli
trygg med jobbintervjuer.

Du kommer genomgå en personlighetstest.
Du får tillgång till två coacher med två olika
coachningsinriktningar och stora kontaktnät.

Det här är för dig som vill:
• veta mer om dig själv som
person
• veta vilka dina unika styrkor är
• lära dig uttrycka nytta på dina
arbetsintervjuer
• få tips på redskap inför träff
med arbetsgivare
• få träffa möjliga arbetsgivare
• förstå förändringsprocesser
• lära dig tänja gränser
• lära dig se möjligheter
• tänka utanför ramarna

3. Yrkesinriktning
Vi har möjligheten att coacha varje enskild
individ efter dennes behov och yrkesinriktning.
Det innebär att vi coachar såväl yrkesarbetare som tjänstearbetare och chef som
medarbetare.
Våra coacher har arbetserfarenhet bl.a.
från verkstadsindustri, elektronik,
mekaniskbearbetning, montering, callcenter, konsulttjänster, försäljning, butik
både fysisk och näthandelsbutik, bageri,
dörrförsäljning, telefonförsäljning, städning,
byggnadsmålning och storkök.

4. Geografiskt område

7. Fakta

Karlskoga arbetsmarknadsområde,
bestående av kommunerna Karlskoga,
Degerfors, Filipstad, Storfors och Kristinehamn.

Antal anställda coacher: 2st
Adress: Strömsnäsvägen 5,
693 32 Degerfors
Tillgänglighet: 09.00-16.00,
073-386 34 09
Mailadress: gun@profeci.se
Hemsida: www.profeci.se

5. Utbildning/erfarenhet
Coacherna har tillsammans under 15 år genomfört över 400st individuella coachningar i
självkännedom, sätta personliga mål, ledarskap och säljstrategier.
Grundmetodiken för insatsen är självinsikt och
förståelsen för andra. Vi utgår från individens
unika styrkor, förmågor, kunskaper och förståelse för att kunna uttrycka nyttan med vad jag
som individ kan tillföra en potentiell arbetsgivare i dess verksamhet.
Vi arbetar med såväl lärande i grupp, som
med coachning av grupp och individ.

6. Referenser
När det gäller jobbcoachning handlar mycket
om självinsikt och att skaffa självförtroende i
nya situationer. Bli bättre på att uttrycka den
nytta ni kan tillföra framtida arbetsgivare!
I vårt fall har vi arbetat med såväl VD som
medarbetare.
Några av de vi gjort jobbcoachning hos är:
Almi
KY-utbildningar för Göteborgs stad
Handelskammaren
Nercia

8. Allmän Beskrivning
Ett stort genomgående inslag är den praktiska tillämpningen. Varje individ hjälps till
att praktisk börja göra. GÖRA, i form av att
lära sig uttrycka nytta,
skriva personliga brev och CV.
Varje individ kommer också att pratisk
genomföra arbetsintervjuer och erbjudas
möjlighet att presentera sig på av oss framtagna mötesarenor mellan arbetssökande
och potentiella arbetsgivare.

