NYHETSBREV mars 2021

Nu är sportlovet avklarat och vi hoppas att ni alla fått en bra dos av ”sport”. Det har varit
kallt och mycket snö så det har funnits möjligheter till många utomhusaktiviteter både
skidåkning och skridskoåkning bland annat. Du kanske har stärkts för nya tag och nya mål
inför vår och sommar. Vi på Medarbetarcentrum finns för dig som har en
tillsvidareanställning i våra medlemskommuner. Du kan gratis ta del av våra bastjänster;
reflekterande samtal och matchningsdatabasen.
Matchningsdatabasen
Du kan använda vår matchningsdatabas och matchas mot önskade och lediga tjänster. Det
gör du genom att skapa ett konto och sedan färdigställer du ett CV. Det gör du på vår
hemsida där också mer information finns; www.medarbetarcentrum.se
Reflekterande samtal
Vill du ha stöd i dina tankar om ditt yrkesliv? Behöver du tid för reflektion tillsammans med
någon?
Du som vill boka samtal behöver inte ha det fysiskt utan fler och fler av våra medarbetare
bokar det genom att vi har ett Teamsmöte eller via telefon. Allt för din och vår säkerhet i
dessa Coronatider.

Ledarskapsutbildning
Vår av många uppskattade ledarskapsutbildning, Hälsofrämjande och effektivt ledarskap
(HEL) har vi nu kommit mer än halvvägs i. Utbildningen tillsammans med personlig coachning
väcker många reflektioner kring ledarskap hos deltagarna. Bra är att det ges tid tillsammans
med andra kollegor/chefer för reflektion kring ledarskap.

Anmälan
Nu är det dags för er som är intresserade att anmäla er. Vi räknar med att starta en ny
omgång med start i augusti och med en introduktionsträff i maj månad. Läs gärna mer om
utbildningen på vår hemsida; Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap (HEL). Vi har som en
röd tråd i utbildningen ett forskningsbaserat reflektionsverktyg; Ledarskapsbokslut. Vi
samarbetar med Docent, Tekn. Dr. Johan Larsson och vi är certifierade och får utbilda i det
forskningsbaserade; ledarskapsbokslut.
Vill du ha mer information om utbildningen, boka ett samtal eller har du andra frågor så ring
någon av oss eller skicka ett mejl på; info@medarbetarcentrum.se

