Avtalat tjänsteutbud
Vi utarbetar, tillsammans med den sökande, en profil som visar individens kvalitéer och
resurser. Gäller såväl praktiska som teoretiska färdigheter. I profilen är det viktigt att få med
egna önskemål och gömda drömmar. Färdigheter som man kanske inte tänkt på eller
framhåller i första hand.
Handledning i utarbetande av ett tilltalande CV samt hur man förbereder sig inför en
anställningsintervju. Intensivt arbete med företagskontakter för att skapa tillfälle för en
personlig kontakt och presentation.
Företagets kompetens
Gertrud solutions erbjuder professionell coachning för att ta sig in på arbetsmarknaden.
Coacherna har en gedigen bakgrund samt lång arbetslivserfarenhet. God kännedom om
arbetsmarknaden samt väl inarbetade kontakter. Vi arbetar seriöst, metodiskt och med en
realistisk inställning till rådande arbetsmarknad.
Övrig verksamhet: Personlig handledning, Ärendehandledning, Processhandledning,
Kognitiv terapi samt massage.
Yrkesinriktning
Administration, ekonomi, bygg, anläggning, friskvård, kroppsvård, försäljning, inköp,
marknadsföring, hantverksyrken, hälso- och sjukvård, industriell tillverkning, drift, underhåll,
pedagogiskt arbete, socialt arbete, transport.
Geografiskt område
Tjänsterna erbjuds enligt följande: Arbetsmarknadsområdena Karlskrona, Göteborg samt
Trollhättan.

Utbildning/Erfarenhet
I Karlskrona finns följande coacher:
Gertrud Weiselblad: Examinerad sjuksköterska, certifierad coachutbildning med kognitiv
inriktning. Certifierad samtalsterapeut. Ambassadör för kvinnors företagande, Nutek.
Arbetat många år med coachning och personlig handledning.
Adress: Ringvägen 3, 371 41 Karlskrona. Tel: 0455-268 29, mobil: 0731-80 50 18, E-post
gertrud@g-solutions.se
Hans Eriksson: Examinerad socionom/beteendevetare. Officersutbildning inom marinen
under 10 år. 25 års erfarenhet av utbildning, handledning, mentorskap inom det
socialpsykologiska området. Kontinuerligt arbete med coachning för att individen skall
komma vidare i olika sammanhang.
Adress: Landsvägsgatan 5a, 371 39 Karlskrona, 0455-816 86, mobil: 0704-79 82 16. Hemsida:
www.deus-konsult.dinstudio.se E-post: hanseriksson@telia.com
Steinar Nilsson: Utbildning som maskiningenjör, marknadsförare, logistik, organisation och
ledarskap samt företagsekonomi. Erfarenheter inom områden som UGL (utbildning grupp,
ledare), personalledning, ekonomi, logistik, försäljning, marknadsföring, projektledning och
utbildning.
Adress: Syrenvägen 4, 371 30 Rödeby, mobil: 0708-71 20 79. E-post: steinar@masstral.se
Pernilla Wik Lindhe: Certifierad samtalsterapeut, beteendevetare, fil.kand. psykologi.
Arbetar med en kundbas av mer än 30 personer gällande personlig utveckling, coachning
för att komma vidare.
Adress: Idrottsvägen 7, 371 41 Karlskrona, mobil: 0709-53 09 22, E-post: pernilla@wiklindhe.se
Göteborg:
Lois Hansson: Utbildad inom personlig ledarskapsutveckling, projektledarutbildning samt
handledarutbildning. Har i många år arbetat med handledning och målplanering med
fokus på individers utvecklingsmöjligheter. Genom coachning öka individens motivation
och engagemang.
Adress: Ostindiengatan 18 b, 414 43 Göteborg, mobil: 0736-79 16 00, E-post: lois@onto.se
Isabel Expósito: Utbildning inom personlig ledarskapsutveckling. Konsultativt arbete med
fokus på individers utvecklingsmöjligheter. Genom coachning öka individers motivation och
engagemang.
Adress: Nilssonsberg 36, 411 43 Göteborg, mobil: 0730-72 10 50, E-post: isabel@onto.se

Leif Gullvert: Projektledarutbildning, marknadföring, utbildning i säljteknik, ekonomi. Arbetat
som VD för bilföretag med personal och utbildningsansvar. Försäljningschef inom bilföretag.
Goda kontakter med olika företag.
Adress: Astergatan 20, 434 46 Kungsbacka, mobil: 0709-64 68 80, E-post: lg@glocalnet.net
Torbjörn Johansson: Fil.kand i ekonomi och sociologi. Socionomexamen med
samhällsinriktning. Arbetat som socialsekreterare och socialchef i Göteborgs stad centrum.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med personalfrågor och anställning av personal.
Adress: Andra långgatan 4c, 413 03 Göteborg, mobil: 0705-38 87 61,
torbjorn.johansson13@comhem.se

E-post:

Susanne Rindestig: Certifierad samtalsterapeut. Har i många år arbetat med att coacha
individer i motivation och målinriktning.
Adress: Karl Gustavs gatan 1 A, Göteborg, mobil:
srindestig@hotmail.com , Hemsida: www.webterapeut.com

0733-88

16

83,

E-post:

Trollhättan:
Gun Lagerstam: Utbildad marknadsekonom. Arbetat som personalkonsulent med
organisationsutveckling och arbetspsykologi. UGL-utbildad (utbildning grupp ledarskap).
Arbetar med samordnings och rehabiliteringsuppdrag.
Adress: Staveredsgatan 13, 461 31 Trollhättan, Tel: 0520-411723, mobil: 0708-54 17 23. E-post:
gunlagerstam@hotmail.com

Referenser
Referenser lämnas vid begäran.
Fakta
Antal anställda coacher: 10 st.
Öppettider: Måndag till fredag 08.00- 16.30
Vi anser att den sökande skall ha en prioriterad tillgång till sin coach, hög tillgänglighet. Det
skall finnas möjlighet att få kontakt med sin coach utöver den inplanerade tiden.
Adress: Ekorrvägen 2, Plan 3, campus Blå port, 371 42 Karlskrona.
Mailadress: gertrud@g-solutions.se
Hemsideadress: www.g-solutions.se

