THINK

personlig coach

Avtalat tjänsteutbud
Invandrare är en grupp som vi har haft mycket att göra med.
Vårt kontaktnät i länet består av företagare från grillverksamhet, tungindustri och
städbolag till företag knutna till Universitet och rymden. Vi skall inte heller glömma
bort den offentliga sektorn där vi har flera ingångar. Norrbotten är vår hemmabas.

Vi pratar svenska
Мы говорим по-русски
Puhumme suomea
Räägime eesti keelt
Wir sprechen Deutsch
We talk English
Put thai nit noi พูดไทย นิดหนอย
för andra språk anlitar vi tolk så språk är inget problem för oss.

Yrkesinriktning
Administration, bygg och anläggning, data/IT, försäljning, inköp, marknadsföring,
hotell, restaurang, storhushåll, industriell tillverkning, installation, drift, underhåll,
pedagogiskt arbete, socialt arbete, tekniskt arbete och transport.
Geografisk område
Luleå – Kalix – Haparanda inklusive Överkalix, Övertorneå, Boden, Piteå, Älvsbyn
Utbildning/erfarenhet
Den bästa utbildningen som vi har haft är den praktiska erfarenheten under de senaste
16 år som vi har kunnat erbjuda den här typen av tjänster. Arbetslösa, uppfinnare,
företagare och invandrare är vår målgrupp. Coachmetodiken består av en konkret
handlingsplan där vi fyller i ett arbetsschema tillsammans med kunden. Min cv hittar du
på www.thinkbusiness.se
Referenser
Almi, Luleå kommun, Trygghetsrådet, Trygghetsstiftelsen, Coachor.
Fakta
- en coach
- Grelsbyvägen 23 i Överkalix, jag finns även i Luleå, Kalix, Haparanda och Övertorneå
- öppettider 08:00-17:00, telefon 070-6965022
- info@thinkbusiness.se
- www.thinkbusiness.se
Allmän beskrivning - Hur gör vi då?
Kontakta oss på tel 070-696 5022 så får vi boka tid för enskilt samtal. Vi går genom din
historik och dina önskemål om framtiden. Vi tittar på din cv och kanske kan vi snygga
till den eller göra den mer säljande. Sedan gör vi en actionplan (handlingsplan) där du
beskriver en arbetschema som passar dig. Vi kommer med tips på företag som anställer
och sedan kör vi …
Vår statistik: 67 % eller 2 av 3 har fått arbete!

