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Vi blickar framåt. Vi ser nya möjligheter. 
Du är i centrum! 

 

Avtalad tjänst 
Vårt koncept bygger på att skapa rätt förutsättningar för att nå ett snabbt och effektivt resultat. Målet 

är anställning eller utbildning. Konceptet utgörs av en unik helhet för att deltagaren under en och 

samma process skall uppnå sitt personliga mål. 

Tjänsteutbud 

Som deltagare kommer Du att möta en coach som med språkkunskaper i Arabiska, Somaliska, 

Engelska och Svenska. En rekryterare med goda kunskaper om arbetsmarknaden i regionen och en 

samordnare med lång erfarenhet av coachning och utbildningsvärlden.  

Jobwill har lång erfarenhet av att arbeta med människor i förändring. Tillsammans med din coach 

kommer du att jobba praktiskt, framtidsinriktat och lösningsorienterat. 

Vi ska: 

Tillsammans med dig komma fram till ett yrkesmål. Hjälpa dig att hålla fokus. Vara ditt stöd och 

återkoppla genom hela processen mot ditt mål. 

Förse dig med de verktyg och metoder som underlättar och för dig framåt. 

 

Branschkunskap 

 Bygg och anläggning 

 Industriell tillverkning 

 Installation, drift och underhåll 

 Försäljning, inköp och marknadsföring 

 Administration, ekonomi och juridik 

 Hanverksyrken 

 Pedagogiskt arbete 

 Socialt arbete 

 Naturbruk 

 Sanering och renhållning 

 Transport 
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Vi kommer under hela processen att använda vår konsultbas av 200 medarbetare som har lång 

arbetslivserfarenhet och samt kompetens och nätverk på olika nivåer inom företag och offentlig 

verksamhet.  

 

Geografiskt område 

Vi är verksamma i följande kommuner: 

 Nyköping och Oxelösund. 

Kompetens och personella resurser 

Vi representerar  

 Utbildningar och arbetslivserfarenheter inom områden som beteendevetenskap, pedagogik, 
kommunikation, försäljning, ekonomi, entreprenörskap, marknadsföring och juridik. 

 Vi har arbetat med olika coachingtekniker;  
karriärcoachning, omställning, rehabilitering, praktik och arbetsprövning. 

 Vi har ett stort nätverk av kontakter inom alla branscher i vårt upptagningsområde. 
 Vi känner väl till arbetsmarknaden genom våra andra verksamhetsområden.   
 Vi har egna erfarenheter som arbetsgivare av att anställa och utveckla personal. 

 

Välkommen till oss på Jobwill. 

Adress: Fruängsgatan 22, 611 31 Nyköping  

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

Våra öppettider är vardagar mellan 8.00 och 17.00. 

Allmän beskrivning 
 
Coacherna på Jobwill har lång och professionell erfarenhet med att vägleda och uppmuntra 
människor till att gå vidare och blicka framåt. 
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