Avtalat tjänsteutbud
o Intervju / samtal om Dina förutsättningar och
önskemål

o Om Du vill, får Du göra utvalda psykologiska
test för att se bättre vad just Du är bra på
o Du får hjälp med att slipa på CV och
ansökningsbrev så att de framhäver Dina
förmågor

o Du får hjälp med hur Du kan komma i kontakt
med relevanta potentiella arbetsgivare
o Om Du vill, tränar vi på hur en första kontakt
med arbetsgivaren via telefon kan se ut

o Om Du vill, kan vi träna på en
anställningsintervju med hjälp av rollspel, med
eller utan videokamera.
o Vi ser på helheten av Din karriärplanering

o Om Du vill, hjälper vi även till med Din
utstrålning och friskvård

HUMAN RESOURCES SCANDINAVIA AB
FRIDHEMSVÄGEN 2, 217 74 MALMÖ
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Yrkesinriktning
Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Data/IT
Friskvård, kroppsvård
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning

Geografiskt område

Installation, drift, underhåll
Kultur, media, design
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport

Malmö

Utbildning/erfarenhet
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och civilekonom
20 års erfarenhet av rekrytering
Alla yrkesgrupper,
Individuell konsultativ coaching-ansats på svenska, danska, engelska eller tyska

Referenser
Tysk bilindustri (många olika befattningar på multinationella storföretag)
Svensk Handels Kunskap (assessment centers för detaljhandeln)
Vattenfall (psykologiska test för medarbetares lämplighet för arbete inom kärnkraftverk)

Fakta
1 anställd jobbcoach

Besöksadress: Fridhemsvägen 2
217 74 Malmö

Mötestider enligt överenskommelse

E-post: info@hrscandinavia.se
Hemsida: www.hrscandinavia.se

Allmän beskrivning
HRS AB grundades 1988 i Köpenhamn och har sedan dess utfört konsultuppdrag främst inom personaloch organisationsutveckling, d.v.s. organisationsförändringar, ledarskapsutbildningar, coaching och
rekrytering, men även inom affärsutveckling i främst Tyskland och Sverige. Vår coaching-ansats är
individuell, öppen och bred. Vi utgår från Dina unika egenskaper och färdigheter och vi bestämmer
coaching-upplägget (vad som skall ingå) tillsammans med Dig. Vi lämnar också invanda spår och går nya
vägar om det visar sig vara bäst för coaching-klienten. Det kan handla om allt ifrån nya sökvägar för att
hitta jobb, nya grupper av arbetsgivare och nya karriär-vägar.
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