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Så här kan
det se ut...

Urkrafts unika och framgångsrika metodik
På Urkraft har vi mer än 25 års erfarenhet av att ta tillvara
människors potential och tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för just dig. Vare sig det gäller nytt jobb, byte av bransch
eller studier har vi på Urkraft ett stort kontaktnät och en bred
kompetens som hjälper dig vidare i karriären.

Ett första möte bokas in efter
att du valt Urkraft hos din
arbetsförmedlare på AF.

Tillsammans gör vi en
kompetenskartläggning
utifrån dina samlade
färdigheter, egenskaper
och erfarenheter.

Kartlägga din kompetens – Här får du insikt och möjlighet att hitta dolda kunskaper
samt att sälja dina redan kartlagda kompetenser på ett bra sätt. Du får chansen att
lyfta fram erfarenheter och drivkrafter som gör just dig intressant på
arbetsmarknaden!
Formulera individuella mål – Var vill just du arbeta? Hur kan du nå ditt mål? Vilka
verktyg behöver du på vägen?
Personligt och tilltalande CV som står ut i mängden – Vi har flera års erfarenhet att
skapa proffsiga ansökningshandlingar som ger dig ökad chans att komma på
anställningsintervju. Genom åren har vi förstått vikten av att både layout och innehåll
ska spegla individen bakom dokumenten – så vi lägger ner lika mycket energi på att
foto, grafik och typografi, som vi gör på rubriksättning och textinnehåll.
Förbereda dig inför arbetsintervjuer – Möjligheten till fiktiva arbetsintervjuer där du får
möjlighet att öva finns att tillgå. Här har du möjligheten att ställa frågor som ökar din
kunskap om vad man bör tänka på inför en arbetsintervju samt vad som i övrigt kan
vara förväntat.
Hitta nya vägar in på arbetsmarknaden – En stor del av de arbeten som finns
annonseras aldrig ut. Vi stödjer dig att söka arbete på en bredare arbetsmarknad, att
analysera olika företagsannonser samt att hitta nya nätverk och nya yrkesområden.

Söker du en smidig väg till arbete så är det till oss på Urkraft du ska
vända dig. Vi på Urkraft erbjuder…
￭ Handledare som har stort engagemang och stor erfarenhet att introducera människor
till arbetslivet.
￭ Ett brett nätverk bland arbetsgivare och andra samarbetspartners, god kunskap om
den lokala arbetsmarknaden samt lokala arbetsförhållanden här i Skellefteå med omnejd.
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Vi upprättar
en individuell
handlingsplan
med målsättning och
inriktning.
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Vi jobbar med
det personliga varumärket och
fräschar upp
ditt CV samt
personliga
brev.
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I en avancerad intervjuträning får du öva dig på
att uttrycka dig kring din
kompetens. Intervjun
efterföljs av en gemensam analys.
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Du utvecklar din förmåga att
inventera arbetsmarknaden för att
hitta jobben som aldrig utannonseras. Vi använder Urkrafts breda
kontaktnät som hjälp.
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￭ Möjlighet att komplettera individuella samtal med föreläsningar, studiebesök samt
deltagande i en konstruktiv grupprocess i bland annat personlig utveckling.
￭ Experter på att skapa ett personligt och tilltalande CV som står ut i mängden.
￭ En process som är utformad för att fokusera på att tydliggöra dina egna resurser och
dina egna mål. Var finns mina styrkor? Vad kan jag utveckla och bygga på? Var vill jag att
min framtid på arbetsmarknaden ska vara?

Samtal och stöd
tillsammans med
Studie- och yrkesvägledare vid funderingar
på vidareutbildning.
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