
                  

 

 
 

 

Vi kan snart göra bokslut för år 2021 

Snart väntar jul och ett nytt år. Det har under året hänt mycket och varit ett annorlunda och 
spännande år för oss på Medarbetarcentrum. Vi känner väldig uppskattning av medarbetare 
i våra medlemskommuner. Det är många som fått positiva förändringar både genom samtal 
och via vår databas med jobbmatchning. Vi är nu halvvägs in i vår uppskattade 
ledarskapsutbildning och har dessutom stärkt medarbetare och chefer på arbetsplatserna 
genom vår medverkan i de grupprocesser som vi medverkat i. 

 

 

Nöjd medarbetare efter matchning 

 

  

Tack Lena och alla andra som meddelar 
oss förändringar 

”Jag kände att jag behövde ha en förändring i mitt 

yrkesliv då jag jobbat på samma arbetsplats i 

många år. Ringde till medarbetarcentrum där jag 

fick tips och idéer att skriva mitt CV och lägga in en 

profil för matchning till jobb som jag skulle kunna 

tänka mig. 

Jag fick en matchning till en annan förvaltning som 

samordnare i lokalvården, jag svarade att jag var 

intresserad och snabbt fick jag svar att de ville ha 

mig på intervju. Jag har jobbat här några veckor nu 

och stortrivs med jobb, bra kollegor och en ny 

förvaltning. Jag fick den nystarten som jag så väl 

behövde.  

Tur att jag skrev in mig i medarbetarcentrum” 

Lena Sänd, samordnare (11 november) 



                  

 

Jobbmatchning 

Medlemskommunerna skickar alla lediga tjänster till oss som är minst sex månader. Du kan 
matchas mot de du är intresserad av och har kompetens för. Genom att skapa ett konto och 
sedan registrera ditt CV, så kan det ge dig en möjlighet till förändring. 

Reflekterande samtal  

Vill du boka ett individuellt samtal för att ventilera din arbetssituation, och diskutera hur du 
kan gå vidare i ditt yrkesliv? Då kan du kan boka tid med någon av oss på 
Medarbetarcentrum utan att informera din chef om det. Vi jobbar under sekretess så du kan 
vara anonym om du vill det. Våga tänka möjligheter, inte:  ”jag är för gammal”, ”det är för 
sent”, ”jag kan inte”. Våga utmana dig själv! Fortsätt med tanken; hur kan jag utmana mig 
själv? Njut ögonblicken men fortsätt framåt! Ett gammalt uttryck; ”de modiga lever inte hur 
länge som helst, de försiktiga lever inte alls”.   

Dialog med fackliga representanter i november  

Vi har haft vår årliga träff med fackliga representanter. Det upplevs som positivt och 

uppskattat från representanterna. Vi fick presentera några av våra nya 

”verktyg/kompetenser” samt ha en dialog kring personalfrågor. Någon uttryckte sig ”det här 

vill vi ha varje månad”.  

Uppdragsmöte inför ev. gruppuppdrag 

Behöver du som chef stöd med din arbetsgrupp för att utveckla och stärka samarbetet, 
förbättra kommunikationen eller andra delar i ditt team? Ta en kontakt så träffas vi för en 
förutsättningslös dialog kring ev. stöd för din arbetsgrupp. 

 

Vi önskar alla en riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 

ChrisTina & Christian & Göran 
 


