LIVSVÄG

Avtalat tjänsteutbud
Livsväg erbjuder dig en personlig coach som coachar dig under 3 månader
medan du söker jobb och går på intervjuer. Livsväg har gedigen erfarenhet
av att hjälpa individer att hitta rätt spår, motivation och att våga följa sin
passion i livet.
Du har möjlighet att välja vad just DU vill fokusera på för att få ett nytt
jobb.












Hjälp att komma igång.
Genom strukturerade samtal får du hjälp att se vilka
erfarenheter/styrkor du har med dig.
Vilket ska bli ditt nya spår?
Stärka självkänsla och självförtroende.
Hjälp att ta fram en skriftlig handlingsplan.
Söka i databaser och på Internet.
Söka igenom ditt och andra nätverk.
Hjälp att skriva en professionell CV.
Personligt brev.
Förberedelser och stöd inför jobbintervjun.
Utvärdering, hur har det gått?

Yrkesinriktning
Livsväg coachar personer inom samtliga yrkeskategorier.

Geografiskt område
Livsväg är verksam i Solna och Uppsala arbetsmarknadsområde med
tillgång till lokal i Håbo, Sigtuna och Uppsala.
Utbildning/Erfarenhet
 Livsväg har högskoleutbildning som studie- och yrkesvägledare.
 Livsväg har arbetat med att vägleda människor i 10 år.
 Livsväg har erfarenhet från jobbcoaching, karriärcoaching samt
coaching för sjukskrivna.
 Livsväg har gedigen kunskap kring arbetsmarknad, yrken och
utbildning.
 Livsväg arbetar resultatinriktat och har täta kontakter med
näringsliv och rekryterare.
 Metodiken är lösningsinriktad samt utgår från teorier i
”Arbetsmarknadscoaching” av Karin Tenelius.
Referenser
Mångårig erfarenhet inom yrkes-karriärvägledning, personalutveckling,
uppdragsgivare som Försäkringskassa, kommuner samt privata
arbetsgivare.
Fakta
Antal coacher: 1 professionell coach
Adress:
Stockholmsvägen 109, Bålsta
Tillgänglighet: 9.00-17.00 vardagar
Mailadress:
info@livsvag.se
Hemsida:
www.livsvag.se
Allmän beskrivning
När vi träffas är min utgångspunkt att alltid möta dig där du är och sedan
ta ett steg i taget. Vi gör det genom att vi träffas och samtalar om vem du
är, vad du vill och vilka erfarenheter du har med dig. Vi hittar det som är
unikt för dig – lyfter fram dina kunskaper och erfarenheter för att
tillsammans skapa din personliga plan med kortsiktiga och långsiktiga mål.
I samarbete skapar vi sedan kontakter med intressanta företag och
arbetsplatser. Om viljan finns hos dig kommer jag att göra allt för att du
ska hitta och nå ditt mål.

