
Kringkastningen	  Vislie	  AB	  erbjuder	  Kreativ	  Jobbcoachning	  
	  
Vi arbetar kreativt, effektivt och målinriktat med dig som har akademisk bakgrund eller som arbetat 
inom kulturyrke och nu söker stöd och coachning i ditt arbetssökande. Vi har mångårig erfarenhet 
av att coacha arbetssökande. Vi hjälper dig att hjälpa dig själv genom att plocka fram dina starka 
sidor och belysa de faktiska möjligheter som finns vid ett aktivt arbetssökande. Du får stöd att ta 
fram en modern CV och förslag på aktuella praktik-/ arbetsplatser. Vi hälsar dig välkommen till en 
målinriktad coachning som ska leda till sysselsättning. Coachningen ska ske i samförstånd och 
med värme och humor. 
	  
Vad	  erbjuder	  vi?	  
	  

• Kartläggning av din kompetens och tidigare erfarenheter. 
• Kartläggning av dina personliga egenskaper, färdigheter, starka sidor. 
• Upprättande av mål och delmål för att nå anställning eller praktik. 
• Författande av CV och/eller meritförteckning och personligt brev. 
• Förberedelser och praktisk träning inför anställningsintervjuer. Möjlighet till 
• simulerade intervjuer med feedback. 
• Inventering av den sökandes nätverk. 
• Personlig utveckling och mental träning för att stärka ditt självförtroende inför 

arbetssökarprocessen. 
• Stöd och hjälp med matchning med din profil mot företag för eventuell praktik. 
• Stöd och hjälp vid kontakterna med presumtiva arbetsgivare. 
• Regelbundna coachningssamtal utifrån dina individuella behov med planering, uppföljning av 

mål- och delmålsuppfyllelse. 
• En kontinuerlig och ständig kontakt för stöd och peppning vid behov. 

	  
Vilka	  är	  vi?	  
	  
Vi, Marlou och Lena, har lång professionell erfarenhet av jobb- och karriärcoachning. Vi har 
utbildning inom pedagogik, kommunikation, säljutbildning och båda två har lång erfarenhet av eget 
entreprenörskap. Vi arbetar med vedertagna coachningstekniker inom kommunikation, retorik, 
filosofi, ledarskap, personlig utveckling och mental träning. Under hela 2000-talet har vi arbetat 
med olika arbetsmarknadsprojekt och har därför förvärvat och utvecklat god kännedom om 
arbetsliv och arbetsmarknadens behov och kompetenskrav i dag. Vi har arbetat med 
arbetsgivarkontakter; med matchning mot anställning eller anskaffande av praktikplats. Vi har egen 
arbetslivserfarenhet från en rad olika branscher: hotell- och restaurang, vård, skola, 
vuxenundervisning, detaljhandel, konst, teater och film, journalistik, förlag, egen företagare. 
 
Vi finns på Söder i Stockholm. 
	  
Tfn: 08 748 93 60 
mob: 070 773 43 93, Marlou Vislie 
mob: 070 789 67 11, Lena Ohre 
e-post: marlou@vislie.se 
Hemsida: www.vislie.se 
	  


