Varumärke/företagsnamn

PersonalByrå Väst /PBV
ger personlig coachning att hitta nytt arbete eller att starta eget
Avtalat tjänsteutbud
Vi har blivande arbetsgivaren som utgångspunkt när vi coachar någon till en anställning. För
att en anställning skall ”bära sig” och bli långvarig skall den blivande anställde ”passa in” i
företagets affärsidé och behov av arbetskraft.
Vår uppgift blir att matcha lämpliga personer till lämpliga arbetsuppgifter samt att hjälpa och
stötta den sökande så att hon/han har största möjliga chans att få en anställning hos det
företag/organisation som bäst passar in för respektive sökande.
I jobbcoachning ingår bl a följande åtgärder
• En positiv påverkan på berörd person. Att få den sökande att förstå förutsättningar för
att få arbete, hur företag tänker etc
• Individuell kartläggning av personens egna förutsättningar och detta även kopplat till
anställning och/eller att starta eget
• Individuell planering och stöttning. Där ingår framtagning av CV, intervjuträning,
sökning av arbete på olika sätt m m
• Krav på att den enskilde utifrån hans/hennes förutsättningar skall prestera
plan/åtgärder som gör att han/hon lättare kan få en utveckling
• Hjälp, tips och träning i att söka arbete/starta eget. Vi anpassar detta utifrån den
sökandes situation
Dessutom kan följande ingå
• Studiebesök
• Hjälp med kontakter till lämpliga företag
• Hjälp vid behov ”starta eget” utbildning
I vårt erbjudande ingår också engagemang och flexibilitet, stor kontaktyta och lång erfarenhet
av företag och rekrytering.
Yrkesinriktning
Vi är, i stort sett, inriktade på alla typer av yrken
Geografiskt område
Arbetsmarknadsområde: Halmstad
Kommuner: Falkenberg, Halmstad, Varberg, Hylte, Laholm
Utbildning/erfarenhet
Pol.mag, olika arbetsrättsliga och personaladministrativa utbildningar m m. Lång
yrkeserfarenhet av olika typer av företag. Ordförande för Företagarna i Falkenberg m fl
föreningar vilket ger stora kontaktytor.
Coacherfarenhet: drivit egen rekryteringsfirma i 14 år och då haft coachuppdrag tid till annan.
Coachmetod: att ha företagets efterfrågan/behov av personal som utgångspunkt och därefter
försöka passa in och coacha den sökande på ett lämpligt och individuellt sätt

Referenser
Kort specifikation av referensuppdraget:
Var resultatorienterad och anpassade upplägg till den sökandes bakgrund, personlighet och
möjligheter. Lyfte fram goda personliga karaktärsdrag i kontakter med arbetsgivare.
Gjorde kartläggning av möjliga företag/arbeten. Utnyttjade kontaktytor mot företag och
organisationer för att hjälpa den sökande. Stöttade den sökanden .
Fakta
Vi är en coach samt medhjälpare
Postadress: PersonalByrå Väst, Box 92, 311 21 Falkenberg
Tillgänglighet: via telefon 0346/593 83 eller 0707/96 40 93 mellan 8-17 samt efter
överenskommelse.
Besök: efter överenskommelse på Hantverksgården, Storgatan 19, Falkenberg eller på annan
plats.
Mail: info@pbv.se
Hemsida:www.pbv.se
Allmän beskrivning
Har drivit ”Nyföretagarskolor” i Falkenberg i ett antal år och har därför hygglig erfarenhet av
att starta eget.

