Vågar vi börja vända
och vrida både på tjänsten
och dom sökande för att
se om där finns en
lösning...”
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Alla kan vi hjälpas åt!
50+ Det ska va gôtt å lev!

J

ag var på företagarfrukost
för några veckor sedan och
där ämnet var att vi saknar
och kommer att sakna arbetskraft
framöver. Det finns företag och verksamheter som skriker efter arbetskraft,
men det finns ingen att få tag på? Det
konstiga är att det finns också många
arbetssökande idag, men där många inte
matchar det som söks eller?

Kanske vill jag byta?
Kanske är jag ute och svamlar, men
jag har fått för mig att det finns många
anställda idag som skulle vilja göra något
annat, men inte vågar. Vi är för rädda att
hamna längst ner på listan om det skulle
bli uppsägningar, men tänkt om det finns
arbetskraft som skulle vilja byta uppgifter
inom samma arbetsplats. Hur nyfikna är
vi på det idag?

Så hur kan jag hjälpa till tänker jag?
Jag älskar att nätverka och jag älskar att
koppla ihop människor, för vem vet kanske magi uppstår och för mig känns det
otroligt gott i hjärtat. Jag tänker om fler
vågade ta vara på denna möjlighet där ute
på arbetsplatserna. Känner jag någon?

Hur ofta inventerar vi våra anställda?
Hur ofta får en anställd frågan. Vill du
byta inom vår verksamhet? De flesta verksamheter har sina medarbetarsamtal, men
kommer dessa frågor upp där? Kanske gör
dom det eller så kanske dom borde göra
det? Nu går det kanske inte att göra detta
på alla arbetsplatser, men på vissa där
skulle vi kunna se över och istället för att
en anställd slutar eller blir sjukskriven
får chansen till en utbildning och få en ny
position.

Känner jag någon som söker
arbete som skulle passa in här,
känner jag någon som känner
någon?
Kanske är det någon bekants barn eller
vänner som söker arbete? Kanske är det
någon som vill flytta tillbaka till Norrbotten? Tänkt om jag kunde få fler att flytta
till Norrbotten precis som jag gjorde? För
här är ju bara bäst att bo, så tycker jag
efter mina 14 år!
Hur våghalsig vågar jag vara?
Vem vet kanske sitter jag på en fest eller
är ute på något möte och möter på någon
som säger att hen söker arbete inom just
din bransch. Vad säger jag då? Är jag nyfiken och ser möjligheter eller är det å vad
jobbigt det här blev då?
Är jag tillräckligt nyfiken av mig där jag
kan se möjligheter hos människor? Kan
jag kanske även se bortom högskoleexamen och tidigare arbetsuppgifter? Kan jag
tom se möjligheter som hen själv inte kan
se? Perfekt go hen! Det jag också tänker
är denna otroliga möjliga marknadsföringskanal de anställda kan bli med rätt
information och tillåtelsen att hjälpa till
för det är inte alltid självklart.
Så hur kreativa vågar en verksamhet
bli i framtiden?
Säg att det dyker upp en supernördig person inom en hobby eller att personen inte
har alla kvalifikationerna som skulle behövas, men är villig att utbilda sig. Vågar
vi börja vända och vrida både på tjänsten
och dom sökande för att se om där finns en
lösning eller sitter vi fast i en mall att så
här ska det gå till? Tänkt om vi mitt framför oss har en superkandidat, men bara
för att personen saknar något så går det
inte även om just denna människa skulle
kunna göra underverk i verksamheten.

Varför inte hitta kreativa kombinationer?
Jag kallar min tjänst som jag har idag
för ekonomi och eventsamordnare och jag
tycker verkligen om min kombination,
men hur ofta dyker tjänster som detta
upp? Varför inte öppna möjligheten till
kombinationer som kan utveckla både de
anställda och arbetsplatsen? Måste jag enbart vara ekonom eller vilka fler strängar
har jag på min lyra?

Kanske kan en ny tjänst vara
som min blev då det behövdes
avlastning för hela verksamheten?
Så med en summering av denna krönika
så hoppas jag att vi kan se möjligheterna
utanför ramarna, hitta vår kreativitet för
att hitta fler som ska få arbeta och fler som
ska få arbeta lite mindre, som idag har för
mycket att göra. Vi behöver tänka om och
ordna ett bättre arbetsliv för alla och som
jag skrivit förut alla kan göra något. Så
enkelt, men ändå så svårt.

Vi står inför spännande tider
och för varje gång jag kan
”koppla” ihop folk blir jag
enbart varm i mitt hjärta!
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