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  Stöd & matchning 
”Gör något idag som ditt framtida jag kommer att tacka dig för” 

Söker du arbete? Vill du börja plugga? Drömmer du om att starta eget 

företag? Är du trött på din nuvarande situation och vill ta ett nytt steg i 

karriären? Vill du förbereda dig inför dina kommande utmaningar? 

Bär du på dessa tankar och känner att du inte riktigt vet var eller hur du 

ska börja? Grattis! För då har du hittat rätt! 

 

Har du svarat JA på någon av de ovanstående frågorna? 

Då vill vi rekommendera dig Stöd och matchning med Mindful AB. Vi finns för dig som vill 

nå framgångar och resultat via effektiva metoder som faktiskt fungerar. Vi är ditt stöd när 

du ska möta dina utmaningar, samtidigt som vi ser till att matcha din utveckling med 

arbetsmarknadens behov. Vi finns för dig som vet att det som kan verka omöjligt blir möjligt 

med det rätta stödet. 

 
 

Hur går jag tillväga för att få detta kostnadsfria stöd? 

För att få mer information om programmet ”Stöd och matchning” ska du kontakta din 

handläggare på Arbetsförmedlingen. Du är även välkommen att höra av dig till oss så hjälper 

vi dig, antingen via telefon 08-642 89 50 eller mail info@mindful.se. 
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Vilka är Mindful AB? 

Under de senaste 12 åren har vi specialiserat oss i coachning och lyckats stödja tusentals 

deltagare till att nå uppställda mål och framgångar. Våra deltagare har nått goda resultat och 

mer än 90 % av dem rekommenderar oss. Mindful AB är ett företag som erbjuder deltagare 

lärdomar och vidareutveckling. Inom företaget ser vi till varje enskild individ, och det är utifrån 

detta vi utvecklat alla våra tjänster. 

 

Vad ingår i paketet? 

Vårt främsta mål är att stärka ditt personliga varumärke. Därför erbjuder vi flera olika 

insatser och aktiviteter, parallellt med individuella samtal. Alla våra insatser är beprövade 

och kvalitetssäkrade. Vi vet att du i framtiden kommer att ha stor nytta av alla moment som 

ingår i programmet, oavsett om det handlar om arbetssökning eller ansökan till studier. 

Några av våra aktiviteter och insatser som du kan välja på: 

 Kartläggning av färdigheter, kompetenser, egenskaper och yrkesområden 

 Nulägesanalys 

 Mål och resultatarbete 

 Säljande CV och personligt brev 

 Stöd i arbetssökning 

 Uppföljning av sökta arbeten 

 Mentorskap 

 Datahandledning 

 Nätverkskartläggning 

 Intervjuträning 

 One-minute-pitch 

 Telefonpitch 

 Struktur i arbetssökandet 

 Studievägledning och planering 

 Ansökan till utbildningar 

 Tips och träning inför Högskoleprovet 

 Rekryteringsdatabaser 

 Spontanansökningar 

 Nätverkstips 

 Motiverande samtal 

 Löneläge och avtalskoll 

 

Vem får du stöd av? 

Vi har höga krav på vår kvalité, vilket har lett till att vi har höga kompetenskrav på vår 

personal. Vi kan med stolthet presentera några av de allra bästa handledarna och studie- & 

yrkesvägledarna. Vår personal brinner för sitt yrke och kämpar för att förbättra 

matchningsmöjligheterna på arbetsmarknaden. Våra handledare är kvalificerade, erfarna, 

utbildade och förberedda. De har goda kontakter som de gärna delar med sig av för att 

kunna hitta den rätta arbetsplatsen för dig. Våra studie- & yrkesvägledare strävar efter att 

öppna nya dörrar till den som är nyfiken på att få veta vilka möjligheter som finns. 


