MasterMind Coaching KB – Tjänstedeklaration

Nöjdhetsgraden hos tidigare deltagare

Avtalat tjänsteutbud

97,5 % känner sig inpirerade, stöttade och
a
förstådda i samarbetet med coachen
90 % känner sig säkra i en arbetsintervju
87,5% har hittat ny sysselsättning
95% är nöjda med sina ansökningshandlingar
80% upplever att deras förmåga att hitta
a
a i och söka jobb har ökat
Enkätsvar från deltagare 2009

Individuellt anpassad coachning
Vår målsättning är att ge dig de verktyg och kunskaper du behöver för att på bästa sätt
marknadsföra dig själv så att du maximerar dina möjligheter att få jobb.
Hjälpen och stödet anpassas individuellt till dig för att få bäst utväxling i det praktiska arbetet som
måste genomföras under perioden. En individuell handlingsplan skapas i början för att tydliggöra
vart du befinner dig och vilka steg du behöver ta för att ta dig från nuläge till att komma ut på
arbetsmarknaden. Den här handlingsplanen hjälper dig också att förstå vad du kan förvänta dig.
Dessutom lägger du själv upp en aktivitetslista efter varje träff med jobbcoachen för att höja
sannolikheten att du uppnår dina mål.
Verktyg för framtiden
Under perioden kommer du att lära dig och få med dig:








Ett individuellt anpassat CV
Ett väl strukturerat personligt brev
Kunskaper kring var man hittar lediga jobb, och hur man bäst söker dem
Kunskaper i intervjuteknik
Kunskaper kring vad du kan och vill och hur du marknadsför dig själv
Hur att läsa en annons och lära hur du skriver ett matchande brev enligt annonsen
Inspiration för att ta dig från jobbsökande till att vara delaktig på arbetsmarknaden

Träffar och kommunikation
Eftersom alla har olika behov så läggs stödet upp efter dina individuella behov. Vill du träffas ofta
eller gillar du att bolla tankar och idéer mest via e-post eller telefon så löser vi det! Det viktiga är
att du känner att du får det stöd du behöver, så att du kan påverka och ändra din situation.

Yrkesinriktning
MasterMind Coaching hjälper dig oavsett yrke och bakgrund och har väl dokumenterad erfarenhet
inom flera yrkesområden bland annat industriell tillverkning, installation, drift och underhåll,
tekniskt arbete med flera.
Oavsett vad du har för tidigare bakgrund kommer du att få de verktyg och kunskaper du behöver
för att lyckas på arbetsmarknaden.

www.mastermindcoaching.se | info@mastermindcoaching.se

Geografiskt område
Tjänster inom ramen för arbetsförmedlingens avtal gäller i Göteborg ochMölndal, där MasterMind
Coachings lokaler också finns.

Utbildning och erfarenhet
MasterMind Coaching arbetar uteslutande med utbildade coacher inom personlig utveckling och
arbetsmarknadscoachning. Företaget har funnit sedan 2007 och arbetar både med privatpersoner
och företag med bland annat jobbcoachning och personlig utveckling vilket hör tätt ihop.
Som stöd till traditionell jobbcoachning och metodik använder vi tekniker från NLP som förbättrar
dina möjligheter till ökad personlig utveckling så att du kan få ut så mycket som möjligt av din tid hos
oss.

Referenser
Förutom de privatpersoner som sökt stöd för jobbcoachning eller karriärhandledning har
MasterMind Coaching uppdrag som konsult på Startkraft (trygghetsrådets arbetsmarknadsstöd för
arbetssökande).

Fakta
MasterMind Coaching har idag en heltidsanställd
coach och en deltidsanställd administratör.
Kontoret ligger på Brogatan 1 i Mölndal (samma
ingång som Sport Life).
Vi har telefontid mellan 9-17 och svarar eller
återkommer alltid så snart vi kan både via telefon och
e-post.
Kontaktuppgifter:

Telefon: 070-339 90 37
E-post: info@mastermindcoaching.se
Hemsida: www.mastermindcoaching.se

Allmän beskrivning
Vår målsättning är att ge dig de verktyg och kunskaper du behöver för att förverkliga dig själv och
prestera det bästa du kan på arbetsmarknaden.
Hjälpen och stödet anpassas individuellt till dig som arbetssökande för att få bäst utväxling i det
praktiska arbetet som måste genomföras under perioden. En individuell handlingsplan skapas för att
på ett så bra sätt som möjligt ge tydlighet kring vart du befinner dig i processen och vilka aktiviteter
du kan förvänta dig.
Du får mer än bara en erfaren jobbcoach då du får en möjlighet att svepas med och utvecklas som
individ medan du ökar dina möjligheter att hitta rätt på arbetsmarknaden. En del av arbetslösheten
är knuten till motivation och det personliga ställningstagandet och detta kommer vi med hjälp av
bland annat tekniker från NLP påverka för att skapa möjligheter och ta fram resurser du kanske inte
visste du hade.
Du är mycket mer än vad du tror själv, och du har potential som bara väntar på att nyttjas.
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