Hitta ditt sätt att söka jobb!

Vad kan du förvänta dig?

Admire erbjuder professionell coachning i
Stockholmsområdet. Vi coachar personer i
akademikeryrken inom IT, försäljning, HR,
information och kommunikation och
projektledning. Vi coachar såväl chefer och
projektledare som ekonomer, personalvetare,
informatörer, säljare och befattningar inom
systemutvecklingsområdet.

Vi använder en jobbcoachningsprocess som
syftar till att du ska få en tydlighet i vad du vill,
kan och behöver göra i ditt jobbsökarprojekt för
att nå ditt mål! Coachen har ansvar för
processen och du ansvarar för arbetet med att nå
ditt mål.

Coachningen utgår från var du befinner dig och
vad du behöver för att få handlingskraft och
fokus i ditt jobbsökande.
Kontakta oss så kan vi ha en dialog om dina
behov och utmaningar! Då får du möjlighet
att känna om vi är rätt för dig.
Du får det stöd du behöver både genom
individuell coachning och genom lärande kring
att skriva intresseväckande CV, lägga upp
profiler i relevanta databaser, intervjuträning etc.
Konsten att söka jobb
Att söka jobb är ett heltidsjobb. Självkännedom,
energi och att vara förberedd är tre viktiga
faktorer när man söker jobb. I den individuella
coachningen tittar vi på dina mål och drömmar,
vilka krav du har på ett jobb och vilken
kompetens du besitter.
Du kompletterar din handlingsplan och
tillsammans hanterar vi frågor, behov och
utmaningar längs vägen mot ditt mål.

Vem är Eva Saltorp?
Coachningen genomförs i huvudsak av Eva
Saltorp. Jag driver sedan 2005 Admire Group
AB (tidigare Komeda Kommunikation). Jag har
20 års erfarenhet från näringslivet i roller som
informationschef, Account Manager,
projektledare, förändringsprocessledare och
egenföretagare. Admire kan även vid behov
erbjuda coacher med juridiskt och journalistisk
näringslivsbakgrund vid behov.
Jag är certifierad som coach (ACC) och medlem
av International Coach Federation (ICF) vilket
bland annat betyder att jag följer ICFs etiska
riktlinjer och normer för professionell
coachning.

Jobbsökarprocessen
nulägesreflektion
och
måldefinition

analys/inventering
av resurser,
kompetens
och erfarenhet

söka och utvärdera
möjligheter.
skapa en strategi
för jobbsökande

utveckla
färdigheter efter
behov

skapa
handlingsplan,
riva hinder

Marknadsföring,
Jobbsökande,
intervju

Avtalat tjänsteutbud

Referenser

Professionell jobbcoachning till nyarbetslösa och
korttidsarbetslösa.
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Yrkesinriktning
•
•
•
•
•

Chef och ledare
Data/IT
Information och Kommunikation
Försäljning
HR

Geografiskt område
Arbetsmarknadsområde Stockholm
Utbildning och erfarenhet
Utbildning inom ämnesområden som;
• IT-verksamhet: Examen från
Systemvetenskaplig linje, 120p
• Kommunikation: IHM Master i
Kommunikation
• Sälj: IBM Sales School

•

Kompetensinventering i
kompetensväxlingsprojekt
Karriärstöd för personer som vill
byta jobb
Individuell coachning av
långtidsarbetslösa

Fakta

Antal coacher

1

Adress

Mötesrum för coachning;
Luntmakargatan 52, Stockholm

Öppettider

9-16, vardagar

Mailadress

eva.saltorp@admire.se

Telefon

0706-498754

Hemsida

www.admire.se

Erfarenhet inom ämnesområden som;
• Kommunikationserfarenhet genom
befattning som informationschef
• Säljerfarenhet genom befattningar som
kundansvarig samt säljstöd
• IT-utveckling, förvaltning och outsourcing i
befattningar som kundansvarig och
projektledare

Utbildning i och erfarenhet av olika
coachningstekniker;
• Certifieringsgrundande coachutbildning
(ACC inom International Coach Federation)
• Certifiering på karriärplaneringsverktyg
(www.newstart.se )
• Certifierad användare av webbverktyget ”På
Rätt Jobb” (www.jobbkompaniet.se)
• Utbildning i arbetsmarknadscoachning
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