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VARFÖR URKRAFT?
På Urkraft har vi 30 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.

Urkraft är ingen nationell jättekoncern, utan en lokal aktör 
som är specialist på Skellefteå/Norsjö-regionen och på de 
möjligheter som finns just här. Vi prioriterar korta väntetider 
och att omställningsprocessen anpassas till just ditt behov i 
samarbete med handledaren.

Du och din handledare gör tillsammans upp en plan där ni 
planerar både tid och innehåll för processen. Ansökning-
shandlingar som ni tillsammans skapar ska både innehålls-
mässigt och layoutmässigt spegla dig och din kompetens.

Möte mellan dig och din 
handledare för att prata om 
behov och önskningar.

1
Tillsammans gör vi en 
kompetenskartläggning 
utifrån dina samlade 
färdigheter, egenskaper 
och erfarenheter.

2
Vi upprättar 
en individuell 
handlingsplan 
med målsätt-
ning och 
inriktning.

3

Vi jobbar med 
det personli-
ga varumär-
ket och 
fräschar upp 
ditt CV samt 
personliga 
brev.

4
I en avancerad intervjut-
räning får du öva dig på 
att uttrycka dig kring din 
kompetens. Intervjun 
efterföljs av en gemen-
sam analys.

5
Du utvecklar din förmåga att 
inventera arbetsmarknaden för att 
hitta jobben som aldrig utannon-
seras. Vi använder Urkrafts breda 
kontaktnät som hjälp.

6
Successiv utvärdering 
av handlingsplanen och 
beslut om eventuell 
fortsättning och/eller 
förändrad inriktning.

7

DIALOGEN &
PROCESSEN

Så här kan
det se ut...

VI GER
DIG

￭ En personlig handledare.

￭ En tydlig inventering av dina kunskaper, 
 erfarenheter och förmågor.

￭ Säljande CV och Personliga brev.

￭ Tillgång till Urkrafts breda kontaktnät.

￭ Specifika föreläsningar.

￭ Stöd under hela processen.

￭ Viktiga verktyg, som avancerade 
 intervjuövningar, för att få jobben.


