
                                                   

JOBWILL, Kungsgatan 16, 611 31 Nyköping, Tel. 0155-40 00 40 www.jobwill.se, info@jobwill.se 

 

 Vi blickar framåt. Vi ser nya möjligheter.  

Du är i centrum! 
 

Jobbcoachning i Nyköping 

Du möter diplomerade jobbcoacher som har lång erfarenhet i regionen av att arbeta med 

människor i förändring. 

Du träffar Maryanne som varit verksam i regionen som coach sedan 1994 och Abdulkadir 

som jobbar som coach på Jobwill med arabisktalande. Thomas som jobbat som coach och 

kan allt om ”Starta Eget” samt Gerd som coachat ungdomar och arbetssökande i olika 

utbildningsföretag.  

Våra coacher kan tala och skriva Svenska, Engelska, Arabiska, Somaliska, Franska och 

Italienska.  

Siv är vår rekryterare och jobbar mot företag för att hjälpa Dig med företagskontakt eller 

praktikplats.  

För att ha en nära kontakt med arbetslivet och företagen så kan vi ta stöd av vår 

konsultbas av medarbetare som har kompetens och nätverk inom olika nivåer i företag 

och offentlig verksamhet. 

Tillsammans med din jobbcoach kommer Du att jobba praktiskt, framtidsinriktat och 

lösningsorienterat för att frigöra din förmåga och öppna för nya möjligheter i arbetslivet. 

Deltagare och coach träffas på kontoret minst en gång per vecka och har kontakt 

däremellan. 

Branschkunskap 

Hantverksyrken 

Bygg och anläggning 

Industriell tillverkning 

Installation, drift och underhåll 

Försäljning, inköp och marknadsföring 

Administration, ekonomi och juridik 

Pedagogiskt arbete 

Socialt arbete 

Naturbruk 

Sanering och renhållning 

Transport 
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Geografiskt område 

Nyköping och Oxelösund 

Jobbcoachernas utbildning/erfarenhet 

Inom områden som pedagogik, kommunikation, försäljning, juridik, ekonomi, 

entreprenörskap, marknadsföring. 

Vi har arbetat med olika coacningtekniker såsom karriärcoachning, omställning, 

rehabilitering och arbetsprövning. 

Vi har ett stort nätverk av kontakter inom alla branscher i vårt upptagningsområde. 

Vi känner väl till arbetsmarknaden genom våra olika verksamhetsområden. 

Vi har egna erfarenheter som arbetsgivare att anställa och utveckla personal. 

Referenser 

Coacherna på Jobwill har lång och professionell erfarenhet med att vägleda och 

uppmuntra människor till att gå vidare och blicka framåt. Vi kommer tillsammans med dig 

fram till ett yrkesmål. Hjälpa dig att hålla fokus och struktur. Vara ditt stöd och återkoppla 

genom hela processen mot ditt mål samt förse dig med de verktyg och metoder som 

underlättar och för dig framåt. 

Välkommen till oss på Jobwill. 

Adress: Kungsgatan 16, 611 31 Nyköping  

Hemsida: www.jobwill.se , E-post: info@jobwill.se 

Våra öppettider är måndag-torsdag 8.00–16.00, fredagar 8.00–14.00. Övrig tid nås vi på 

telefon 0155-40 00 43 

http://www.jobwill.se/
mailto:info@jobwill.se

