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KRAFT TILL 
FÖRÄNDRING
Ett samarbete mellan Medarbetarcentrum
och Sjuhäradskommunerna

Christian Hansen
ch@medarbetarcentrum.se
Telefon: 033-10 04 26

Gerd Andersson
ga@medarbetarcentrum.se
Telefon: 033-10 04 28

Göran Johansson
gj@medarbetarcentrum.se
Telefon: 033-10 04 27

Besöks- och postadress:
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås



Att du mår bra och har möjlighet till utveckling på din arbetsplats är 
utgångspunkten i Medarbetarcentrums arbete. Känslan av att inte 
trivas eller att inte må bra på sin arbetsplats kan ha många orsaker. 

Medarbetarcentrum är en neutral part som medvetandegör och fo-
kuserar på möjligheter, utmanar, väcker mod och inspirerar dig i dina 
vägval. Resultatet av våra gemensamma insatser kan bli att du byter 
arbetsplats, ger dig på en ny yrkesbana eller förändrar situationen på 
ditt nuvarande arbete. 

Vi ger dig som medarbetare möjlighet att ta ansvar för din arbetssitu-
ation. Genom att reflektera kan du komma till insikt om vilken föränd-
ring du behöver och skapa mod att förverkliga dina mål. 

Vi vänder oss till dig som har en tillsvidareanställning inom kommunal 
verksamhet i våra medlemskommuner.

 

RESAN BÖRJAR 
MED DIG! För dig som Medarbetare  

Kostnadsfri medlemsförmån

Reflekterande samtal  –  Ventilera din situation vid 1-2 samtal
Jobbmatchning  –  Matcha ditt CV mot lediga tjänster
Jobbväxling  –  Byt jobb med någon annan inom yrket

Efter överenskommelse med arbetsgivaren

Coachande samtal  –  Fokus kring din situation och utveckling
Livs- och karriärplanering  –  Kartlägg din situation och sätt upp nya mål
Omställningsprogram  –  Fördjupad livs- och karriärplanering vid uppsägning

För dig som Chef
Kontakta Medarbetarcentrum för mer information

Coachande samtal  –  Fokus på stöd och utveckling för att stärka dig 
  i din roll som ledare.
Ledarskapsutbildning  –  Teori, feedback, reflektion och diskussioner som 
  varvas med individuell coachning. Forsknings-  
  baserat med utgångspunkt i det hälsofrämjande 
  och effektiva ledarskapet.
Chef- och grupputveckling  –  Nulägesanalys och förändringsarbete som 
  engagerar både chef och medarbetare i gemensam   
  utvecklingsprocess för att öka trivsel, prestation och  
  effektivitet.
Gruppcoachning  –  Stärk och utvecklas tillsammans i era yrkesroller
Personalekonomiska beräkningar  –  Prognoser och lönsamhetsberäkningar
Personprofilanalyser  –  Kartläggning av förmågor, styrkor och    
  utvecklingsmöjligheter.
Chefsomställningsprogram  –  Stöd i processen när chefsuppdraget skall avvecklas.
Temadagar och föreläsningar  –  Kommunikation, hälsofrämjande ledarskap,   
  framgångsrika team mm.
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