
 

 

 

 

 

kommande samarbete och nya utmaningar i arbetslivet.” 

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

Besöks- och postadress: 
Skaraborgsvägen 1A 
506 30 Borås 

KRAFT TILL 
FÖRÄNDRING 
Ett samarbete mellan Medarbetarcentrum 
och Sjuhäradskommunerna 

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

ChrisTina Andreasson 
ca@medarbetarcentrum.se 
Telefon: 033-10 04 28 

info@medarbetarcentrum.se 

”Samarbetet med Medarbetarcentrum har varit väldigt bra, och 
vi uppskattar all hjälp ni förmedlar. Vi blev båda matchade till 
samma arbetsplats och kan inte vara nöjdare. Ser fram emot 

”Jag är väldigt nöjd med Medarbetarcentrums tjänster och 
möjlighet till arbetsbyte. Jag har alltid blivit så bra bemött både 
vid besök, då jag fått stort stöd med CV men också vid andra 
kontakter Jag blev därför väldigt glad att jag fck en inbjudan 
till att komma och berätta om min förändring. Jag tyckte det 
var fnt och därför tog jag ledigt en liten stund på morgonen 
för att träffa dem. Det känns positivt att få berätta om hur jag 
upplevde Medarbetscentrums bemötande och de tjänster som 
tillhandahålls.” 

”Jag fck höra om Medarbetarcentrum från en fd. kollega när 
jag arbetade i Borås Stad. Efter att ha arbetat i fem år med 
samma tjänst i Borås, så kände jag att det var dags att söka nya 
utmaningar. Jag fck en matchning via Medarbetarcentrum som 
ledde till min nuvarande tjänst jag har. Under den perioden jag 
sökte andra tjänster, så har jag fått stöd från Medarbetarcentrum 
via telefon och mejl. Nu trivs jag väldigt bra på min nuvarande 
arbetsplats. Tack Medarbetarcentrum!” 

Läs gärna mer på vår hemsida, ”läs om våra referenser” 
www.medarbetarcentrum.se 

www.medarbetarcentrum.se www.medarbetarcentrum.se 

http://www.medarbetarcentrum.se
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RESAN BÖRJAR 
MED DIG! 
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 fokuserar 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 arbetssituation. Genom att 
refektera kan du komma till insikt om vilken förändring du behöver och skapa mod att 
förverkliga dina mål. 

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

För dig som Medarbetare 
Kostnadsfri medlemsförmån 

Refekterande samtal –  Ventilera din arbetssituation vid ett eller två samtal 
Jobbmatchning  –  Matcha ditt CV mot lediga tjänster 

–  Byt jobb med någon annan inom yrket 

–  Fokus kring din arbetssituation och utveckling 
–  Fördjupad karriärcoachning vid ex uppsägning 

Jobbväxling  

Coachande samtal 
Omställningsprogram 

Efter överenskommelse med arbetsgivaren 

KRAFT TILL FÖRÄNDRING 
Medlemmarnas hälsa och trivsel i en arbetsgrupp har en direkt påverkan på gruppens 
prestation och är idag allmänt känt och accepterat. 

Det är attraktivt att vara medlem i en sådan grupp som förstår att lägga tid och resurser 
på processer som bidrar till ett gott arbetsklimat och utveckling för både individen och 
gruppen. 

Med vetskap om detta är det därför viktigt och nödvändigt att fokusera på processer som 
ger gruppen och dess medlemmar rätt förutsättningar att bli framgångsrika tillsammans. 

För er chefer och medarbetare som inte vill lämna arbetsgruppens förmåga att prestera åt 
slumpen utan systematiskt identifera, klargöra och behandla frågor/hinder av betydelse för 
samarbetet och uppgifternas lösande är en grupputvecklande insats helt rätt. 

Vi på Medarbetarcentrum har en hög kompetens och lång erfarenhet av att stödja 
arbetsgrupper i utvecklingsprocesser och i vårt arbete utgår vi alltid ifrån evidensbaserade 
metoder och verktyg. 

Hör gärna av dig för ett förutsättningslöst samtal där vi får möjlighet att lyssna in ditt behov 
och önskemål och i en dialog resonera kring hur vi kan tänkas möta dessa. 

För dig som chef/ledare 
Coachande samtal – Fokus på stöd och utveckling för att stärka dig 

i din roll som chef/ledare. 
Ledarskapsutbildning – Teori, feedback, refektion 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 med syftet att stärka gruppen 
genom ökad hälsa, trivsel och prestation. 

Chefsomställningsprogram – Stöd i processen när chefsuppdraget skall avvecklas. 
Temadagar och föreläsningar – Stäm av önskade teman med Medarbetarcentrum. 

Kontakta Medarbetarcentrum för mer information 
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