Det är många företagare
som egentligen behöver
anställa, men det är en lite
för stor operation så dom
hoppas det löser sig.”
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Norrbotten erbjuder
enorma möjligheter
Jag träffade en polsk kvinna på Arlanda när jag skulle
flyga hem för några veckor sedan och hon skulle hälsa
på sin pojkvän som bosatt sig i Luleå. Hon ville flytta
upp men det är ju så svårt att hitta jobb tyckte hon,
och hon undrade vad hade jag för tips?

J

ag sa att det finns enorma
möjligheter i Norrbotten,
men idag gäller det att se
den inre entreprenören i oss själva. För idag handlar det inte bara
om att söka jobb utan göra oss
sökbara för dom jobb som finns
där men kanske inte syns. Hon
tyckte jag lät precis som hennes
pojkvän.
Entreprenör för Norrbotten
Det var någon som tyckte jag borde
få vara med och sälja in Norrbotten
för att få fler hemvändare eller andra
människor att flytta upp till Norrbotten och absolut här är jag. Kanske
jag var lite kaxig nu, men varför inte
det gäller att berätta att här finns
jag och det här är jag duktig på.
Vem tror hon att hon är!
Men varför inte?
Idag är det många som söker jobb,
men det är också många jobb som
finns som inte matchar dom personer
som söker jobb. Hur löser vi det? Det
är många företagare som egentligen
behöver anställa, men det är en lite
för stor operation så dom hoppas det
löser sig.
Eller vet ni vad dom hoppas istället
på att någon ska komma och säga
hej här är jag söker ni någon?
Jag träffade en kompis som var
mellan jobb och jag frågade henne
hur har du gått tillväga med hur du
söker dina jobb? Hon undrade vad
menar jag nu då? Ja, hur har du gått
tillväga?
Finns det en person att ringa?
Ring och presentera dig och ställ
några frågor, även om jag inte riktigt
vet vad jag ska fråga så att presentera sig och tala om att det här arbetet
var intressant jag kommer att söka.
Då kan dom göra en markering att
den här personen ska vi titta på lite
extra.
Finns det möjlighet att komma
upp till företaget och lämna ansökan? Idag erbjuds inte den möjligheten så ofta eftersom det ska fyllas
i digitalt eller på annat sätt, men
finns möjligheten ta den!
Brukar du fråga hur processen
kommer att se ut, när kan jag
räkna med att höra något från
er?
Får jag inte jobbet då är det självklart även om det är väldigt läskigt
att ringa upp och fråga varför jag
inte gick vidare. Varför kan många
tänka?

Men jag tänker istället hur kan
jag göra min ansökan och min presentation bättre till nästa gång? Att
få feedback från en arbetsgivare är
bara positivt även om det är läskigt,
så våga!
Får jag komma på intervju?
Hur lägger jag upp strategin och vilka kläder väljer jag för dagen? Har
jag läst på om företaget jag ska till?
Varför ska dom anställa just mig?
Hur tänker du sälja in dig?
Jo, det handlar om att sälja in sig.
Finns det inga jobb att söka?
Vart vill du jobba?
Tänk igenom vad du vill göra och
vilka företag som skulle kunna vara
intresserade av just dig? Ring upp
personalchefen och fråga om jag kan
få komma och presentera dig för
kanske dom är på gång att anställa
och nu slipper dom för jag dök upp.
Kanske är det tom på gång inom
kort eller så inser dom att här är ju
världens chans den får vi inte missa.
Så utvärdera vad du har i ditt
bagage och vad vill du göra?
Idag finns det många verksamheter
som behöver kombinationer och idag
kan företaget finnas på en annan ort
än den du bor på.
I denna digitala värld kan jag
bosätta mig i Abisko, men ändå ha
hela världen i min hand. Det gäller
bara att tänka utanför den välkända
boxen.
Att vara anställd är det många
som önskar, men idag så växer antalet entreprenörer där jag med en
FA-skattsedel kan styra mtt arbete
och ta olika uppdrag beroende på
vad jag vill göra och vart jag vill göra
dom.
Idag ser jag fler möjligheter för en
egenföretagare speciellt här i Norrbotten och speciellt om du har något
unikt och kan vara flexibel.
Frågan är bara vågar jag?
Veckans krönika kanske lite annorlunda än den brukar vara, men som
hälsoinspiratör älskar jag att snurra
fart på folks tankar mitt i deras vanliga vardag och varför inte snurra
till det om en så viktig sak som vårt
dagliga bröd jobbet!
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