
                  

 

 

 
 

 

NYHETSBREV augusti 2020   
 

 

Nu är sommarsemestern slut för oss på Medarbetarcentrum. Sommaren har 

gjort att vi laddat batterierna för att nu möta er alla som vill ha Kraft till 

förändring. Vi hoppas ni också har haft en bra sommarledighet. 

 

Ni som är tillsvidareanställda i någon av våra medlemskommuner har möjlighet 

att boka samtal med oss för att reflektera över er arbetssituation, arbetslivet 

och framtiden. Möjlighet finns också att använda vår matchningsdatabas, där 

du kan ta del av tjänster du kan vara intresserad av. Detta är våra bastjänster 

och de är helt gratis för dig som har en tillsvidareanställning. Läs gärna mer på 

vår hemsida.  

 

Viktigt för dig att veta är att vi i dessa Coronatider följer 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har respekt för detta och 

känner vi oss inte bra, så kommer vi inte att boka samtal, och bokade samtal 

avbokas om vi behöver det. Du skall känna dig trygg när du kommer till oss. 

 

Under första halvåret har vi många nöjda medarbetare som fått förändring i sitt 

arbetsliv. Hittills, under första halvåret har över hundra medarbetare fått en 

förändring och många av dem genom vår matchningsdatabas.  

Här är några av dem; Katarina och Paul. Läs gärna mer om våra referenser på 

vår hemsida, https://www.medarbetarcentrum.se/om-

medarbetarcentrum/referenser/ 
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Jag har jobbat i kök sedan många år tillbaka. Jag gick 

sedan en två-årig utbildning (YH) som arbetsledare 

deltid samtidigt som jag jobbade heltid. Jag lade 

därefter in mitt CV i Medarbetarcentrums databas 

efter avslutad utbildning.  

Jag blev erbjuden nuvarande jobb som Köksmästare 

på Sandgärdskolan. Jag trivs idag toppen, får 

använda mina kunskaper mer och jag ser att jag gör 

ett bättre jobb. Det är en större skola än tidigare 

med större kök och område vilket underlättar mitt 

jobb och arbete och stämmer bättre överens med 

det jag vill göra och med min kompetens. Jag är 

tacksam för Medarbetarcentrums verksamhet. 

 

 

  

Jag har jobbat som Kock i många år. I Borås Stad på 

flera arbetsställen, och innan jag nu blev matchad till 

Daltorpskolan, så var jag på Sjöboskolan. Nu har jag 

varit här i drygt en månad och trivs väldigt bra. Har 

under alla år sett det positivt att byta miljö efter 

några år, för det ger så mycket nya kunskaper och 

erfarenheter. På Daltorpskolan får jag ny jobba med 

olika saker och moment, lära mig nya rutiner. Vi har 

en arbetsrotation där vi byter efter en vecka. Det blir 

varierande (arbetsrotation) och jag lär mig nya 

saker. VI är fem i köket och vi har en bra 

sammanhållning och hjälps åt. Jag är glad och nöjd 

att Medarbetarcentrum finns vilket har hjälpt mig. 

 

 

 

 



                  

Utbildningar under hösten 

 

Vi startar nu efter introduktion i maj månad, en ny omgång av vår 

ledarskapsutbildning. Tio nya chefer startar nu i augusti och utbildningen 

avslutas i april 2021.   

 

Vi fortsätter samarbetet med Vård & Äldreförvaltningen med 

ledarskapsutbildning för enhetschefer och startar ytterligare två grupper under 

hösten med avslut våren 2021. 

Övriga uppdrag 

Gruppuppdragen med att stärka arbetsgrupper fortsätter i höst och nya är 

inbokade. Individuella coachuppdrag och andra uppdrag löper på enligt 

uppdragsbeskrivningar. 

 


