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När du vill utvecklas på jobbet eller byta jobb

Effektivt rådgivande samtal
Prata med en karriärexpert på telefon 
– boka tid online                
Du bestämmer vad samtalet ska handla om

Ställ frågor om jobbsökande, utveckling  
på jobbet eller vad du behöver hjälp med

När du vill utvecklas på jobbet eller byta jobb

Använd Linkedin på riktigt
Granskning av profil online inom 24 timmar

De mest relevanta råden som gör att du 
kommer i kontakt med fler personer

Var tydlig med vart du vill och nå dit

När du vill byta jobb

Intervjuträning
Skriftlig träning online med svar inom 
24 timmar

Muntlig träning på telefon – boka tid 
online

Öva på vanligt förekommande frågor 
för att slipa på dina budskap

När du vill byta jobb

Hjälp med din jobbansökan
Granskning av ditt CV- och personliga 
brev

Textbot som autogenererar ett 
personligt brev baserat på info 
från dig.
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