PRESSRELEASE
Vem tänker på de arbetslösa? Vem matchar arbetssökande med lediga jobb? Enligt Almega idag saknas de resurserna. Vi håller inte med. Vi
jobbcoacher står redo att göra det jobbet om vi bara får chansen! Vi är fem stycken individuella jobbcoacher* som hos Spira Rekrytering AB är
upphandlade sedan årsskiftet. Vi har tidigare arbetat för andra aktörer både inom individuell jobbcoaching och jobb- och utvecklingsgarantin,
och har därför lång erfarenhet.
Vår avsikt med att arbeta med 3 månaders jobbcoaching inom Spira var att kunna arbeta enligt upphandlingens ramar samt på ett sätt som
medger både tillit och resultat tillsammans med de arbetssökande. I ett lite mindre men mycket mer effektivt format.
Vi vet att bra jobbcoaching ger resultat. Vi vill därför dela med oss vad våra deltagare anser om jobbcoaching och vårt arbetssätt. Vi i Spira
startade på allvar från den 7 februari 2013 och den aktuella enkäten är gjord de sista 10 dagarna.




100% av de som avslutat sin coaching hos Spira har fått arbete.
100% av de arbetssökande anser att coachingen ökar möjligheterna att få jobb.
100% av de arbetssökande anser att deras förväntningar motsvaras och att de fått ett bra eller mycket bra bemötande av Spira.

Varför är det viktigt för oss att visa att jobbcoaching kan vara såhär bra? Jo, idag får vi inte längre komma ut och möta arbetssökande på AF och
presentera oss då nya direktiv med minskat coachinganslag gjort att sådana möjligheter stoppats med omedelbar verkan. Under senaste
veckan har vi också nåtts av besked om avslag på coaching från flera arbetssökande, som fått rekommendation från andra vi coachar att välja
Spira. Detta har varit både unga och äldre sökande, i sådana kategorier som tidigare fått ja på coaching.
Vi hoppas att coachingbesluten åter kan komma igång och att vi får möjlighet att hjälpa fler ut i arbetslivet. I väntan på AFs nya ratingsystem
bifogar vi vår enkät.
Vänliga hälsningar
Susanne Hydén
Coach, headhunter & ägare
SPIRA REKRYTERING AB

Foto: Susanne Hjalber
Kontaktuppgifter: hyden@spirar.se eller 0736-580090
För kontakt med kandidater ber vi att få återkomma med de som vill, då vi angett att svaren skall behandlas med sekretess.

SNABBENKÄT JOBBCOACHING SPIRA REKRYTERING AB KA10015708
Kriterie för att ha fått enkäten är att arbetspärm med material utdelats och uppstartsmöten genomförts, så att vi kunnat be dem besvara våra
frågor.
Vi har velat få en uppfattning om hur långt man anser sig kommit genom coachingen. Vilken grund man fått att stå på och om coachingen
upplevs skapa utökade möjligheter till arbete eller ej. Vi har också frågat om hur man upplever sig ha blivit bemött och i vilken grad coachingen
motsvarat förväntningarna.


Coacher: Kerstin von Bahr, Hans Wern, Marianne Ödling McHardy, Agneta Ljungquist och Susanne Hydén

SPIRAs Enkät Jobbcoaching
Svars%/validitet:
72%
Antal kvinnor
52%
Antal män
48%
Ålder:
18-30
10%
31-40
16%
41-50
58%
51-65
19%
Högsta utbildning:

Enkätsvar:
Hur har coachingen motsvarat dina förväntningar?
Mycket bra
39%
Bra
52%
Dåligt
0%
Mycket dåligt
0%
Hur tror du att coachingen kommer att påverka dina möjligheter att få arbete?
Helt nya kontakter och jobbmöjligheter
35%
Många nya möjligheter
42%

Grundskola
Gymnasie
Yrkesskola
Högskola

19%
52%
3%
39%

Lite mer möjligheter
Kommer inte alls att påverka

23%
0%

Hur långt har du kommit i coachingen?
Början
39%
Mitten
35%
Slutet
10%
Fått jobb
19%
Alla som har gått igenom coachingen har fått
Avslutat
16% jobb!
Vad har du och din coach hunnit med?
Fått klart CV+PB
Varit i kontakt med arbetsgivare/skolor
Intervjuträning

84%
65%
52%

Hur upplever du att du blivit bemött hos Spira?
Mycket bra bemött
71%
Bra bemött
26%
Dåligt bemött
0%
Mycket dåligt bemött
0%
Fritextsvar:
Min Coach Sussane har hjälpt mig att förstå att det finns möjligheter bara man vågar.
Tack så jättemycket för all stöttning och hjälp i mitt arbetssökande.
Mitt största problem innan jag började hos er var mitt mycket spretiga yrkesvalstänkande. Tack vare er har jag lyckats minska detta till ett par
riktigt intressanta vägval. Jag behövde helt enkelt någon att bolla tankar och idéer med. Ni läste mig som en öppen bok och tryckte på rätt
knappar så nu vet jag precis vad jag vill arbeta med resten av mitt liv och vad jag omedvetet brunnit för. Tack för det. Nu ska jag bara få det
drömjobbet.
Fått jobb och det är jättekul.

Är nöjd med min coaching. Speciellt med arbetet med mitt CV och peppningen innan intervjuer.
Uppskattar att coachingen varit anpassad till min unika situation och fått stöd i de frågor som varit aktuella.
Mina förväntningar för den kommande perioden är höga och jag ser fram emot att ta del av era erfarenheter samt utnyttja de kontakter som är
upparbetade inom rekrytering och näringsliv.
Hoppas att Arbetsförmedlingen snart tar sitt förnuft till fånga vad gäller coaching strategin.
Jag är mycket nöjd med Spira som är en seriös aktör. Det finns tyvärr många aktörer som saknar kompetensen och bör sorteras bort. Ge fler
arbetssökande möjlighet att få arbete genom att anlita Spira. Tack för att jag fått den möjligheten.

