
 

 

 

 

  

VI HJÄLPER DIG 

GENOM VÅR COACHNING 

Nå ditt mål med hjälp av oss! Vi gör det möjligt igen. 

Välkommen till oss på 

Mindful om du vill: 

 Söka arbete 

 Börja studera 

 Starta eget företag 

Framgång, kunskap och resultat! 
 

Stöd och Coachning på Mindful finns för dig som vill nå 

framgångar och resultat. Vi använder oss av beprövade 

och kvalitativa metoder. Vi är ditt stöd i mötet med 

nya utmaningar och framgångar, samtidigt som vi ser 

till att matcha din profil och dina kompetenser 

med arbetsmarknadens behov. 

 

 Mindful finns för dig som vill finna det rätta arbetet, 

den rätta utbildningen eller det egna företaget 

– kostnadsfritt! 

Vi talar flera språk! 

 

 

Engelska, Kurdiska, Slovakiska, 

Polska, Arabiska, Persiska, 

Tjeckiska och Spanska. 

Studiebesök hos oss! 
Du är även välkommen att boka ett studiebesök hos oss – 

en möjlighet att komma och träffa oss och se hur vi kan 

coacha just Dig mot Dina mål! Välkommen att boka en tid 

via telefon 08-642 89 50 eller mail info@mindful.se 

mailto:info@mindful.se


 
 

 

Aktiviteter och coachning som ingår i 
Ditt paket hos oss: 
 
 Kartläggning av färdigheter, kompetenser, 

egenskaper och yrkesområden 
 Nulägesanalys 
 Mål, målskapande och resultatarbete 
 Planering och realisering  
 Säljande CV och personligt brev 
 Stöd i arbetssökning samt uppföljning av sökta 

arbeten  
 Spontanansökningar 
 Relationsskapande möten 
 Datahandledning 
 Kartläggning av kontakter och nätverk 
 Matchning 
 Rekrytering 
 Intervju och presentationsteknik 
 Pitch – träning 
 Studievägledning och yrkesmöjligheter   
 Ansökan till utbildningar 
 Mentorskap och motiverande samtal 
 Löneläge och avtalskoll 
 Starta eget - paket 

 

Vi vill coacha dig på din väg! 

Mindfuls arbetsmetoder är kvalitetssäkrade. Vi vet att Du i framtiden kommer att ha stor 

nytta av de moment som ingår i programmet, oavsett om det handlar om arbetssökning, 

ansökan till studier eller starta eget. 

Visste du att 

av våra deltagare skulle 

rekommendera vår coachning 

för andra individer!* 

98 % 

Handledare: våra handledare 

brinner för sitt yrke och 

strävar efter att individanpassa 

Din coachning efter Dig och 

Dina mål. Våra handledare är 

kvalificerade, erfarna, utbildade 

och redo att handleda dig på 

din resa.  

Matchningsresurs: strävar 

efter goda kontakter och 

matchningsmöjligheter på 

arbetsmarknaden, detta utifrån 

Din profil och Dina mål.  

Studie- & yrkesvägledare: 

arbetar med att öppna nya 

dörrar till utveckling inom 

utbildning alternativt nya 
branscher. 

Vilka är Mindful AB? 

De senaste 16 åren har vi specialiserat oss inom coachning och lyckats stödja tusentals deltagare till 

att nå sina uppställda mål och framgångar. Våra deltagare har nått önskade resultat och mer än 90 % 

rekommenderar Mindful. Vi är ett företag som erbjuder deltagare kunskap och personlig utveckling. Inom 

företaget ser vi till varje enskild individ, utifrån utefter detta utvecklar vi våra tjänster.                                                                                                                                    

Uppmärksam, Medveten, Närvarande – Mindful AB 

 


