Faktablad

Individuel coaching
Målgruppe
Alle som gerne vil styrke deres kompetencer i jobsøgningen.

Mål
At komme tættere på job eller uddannelse.

Indhold
Coaching er et effektivt redskab til at finde en personlig vej til job. Vi arbejder med dine mønstre og
kompetencer, sætter dem i spil i forhold til din jobsøgning eller valg af uddannelse.
Vi skaber sammenhæng mellem jobmarked, jobstrategi og dine ønsker for fremtiden.
Du lægger, i samarbejde med sin coach, en individuel handlingsplan som følges under og efter forløbet.
 Forløbet består af en række individuelle samtaler på ca. 60 minutter med erfaren og certificeret coach
 Adgang til relevante dele af SBK Scandinavia’s virksomhedsnetværk

Kvalitet
SBK Scandinavia’s coaches har erfaring inden for
både offentlige og private virksomheder og
har stort netværk.
Bringer SBK Scandinavia's relevante
virksomhedskontakter i spil.
SBK Scandinavia’s coaches respekterer de
etiske retningslinjer som beskrevet
af ICF (International Coach Federation).

Varighed
Jobcenteret bevilger et antal individuelle sessioner.

Kontakt
Individuelle aftaler indgås løbende med SBK Scandinavia A/S.
Kontakt Gitta Jensen, telefon 86 77 00 11, mail glj@sbk.dk.

Kirsten Andersson, siger om os:
”At gå til coach hos SBK Scandinavia blev
et positivt vendepunkt for mig som ledig
og tidligere stressramt
Jeg blev anerkendt som et menneske
med absolut brugbare kvalifikationer
såvel privat som fagligt.
Jeg blev mødt med ro, venlighed,
oprigtig interesse og respekt.
Jeg blev stillet gode åbne spørgsmål,
der fik mig til at tænke nye tanker
om det at være i arbejde, at
have opgaver.
Jeg er blevet glad igen og følte mig
inspireret til at søge videre i
jobmøllen, efter andre typer job end
jeg tidligere havde gjort.
Jeg kom til samtale og starter i
løntilskudsjob, som jeg glæder mig til –
nye døre åbnes for mig.

Velkommen!
SBK Scandinavia A/S
Klamsagervej 27
8230 Åbyhøj
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