Så varför inte
ta chansen i sommar
att se över möjligheterna och gör en
plan för hösten?
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Sommartider
erbjuder crossover!

F

örr var det mannen som
förde i dansen och kvinnan
som följde. Förr fanns det
manliga och kvinnliga yrken. Förr
var det både det ena och det
andra som var vanligt, men idag!
Idag finns möjligheten att välja
något helt annat eller att välja om
eller att välja både och!
Det är ofta som folk blir förvånade
över att jag är både hälsoinspiratör
och ekonom. Frågan jag ofta får är,
går det att kombinera två så olika
områden och finns möjligheten att
hitta jobb? Det jag har insett är
att jo, ibland kan en tjänst med en
kombinerad möjlighet dyk upp, men
absolut det är inte så vanligt. Så
företagare kanske är det dags att
erbjuda kombinerade möjligheter
eller varför inte när vi kontaktar en
verksamhet, berätta att vi kan erbjuda fler möjligheter.
Vem vet vilka dörrar det kan
öppna för framtiden?
Det är ofta jag hör att vi väntar på
att tjänsterna ska komma ut och
då skicka in en ansökan, men då
brukar jag säga varför inte kontakta
företaget innan? Hjälp! Det kan jag
väl inte eller? Jag säger, varför inte?
Kolla vart vill du arbeta och sen
fråga om ett möte. Vem vet kanske
företaget behöver söka folk, men
har inte tid eller vet inte riktigt vad
dom ska söka. Kanske har dom flera
uppgifter som skulle kunna forma
till flera halvtider, men vem vill ha
en halvtid och så väntar dom. Så
varför inte hjälpa dom och berätta
om möjligheten, som kanske enbart
just du har och så blir halvtiderna en
heltid. Helt unik för just dig och alla
blir vinnare?
Vore inte det superhäftigt?
Idag finns det verksamheter som går
på knäna och behöver anställda folk,
men har inte tid med en rekryteringsprocess. Dom behöver någon nu
på en gång! Idag tror jag också att
det finns arbetslösa, som ser sig blinda på vilka jobb dom ska söka. Så jag
tänker varför inte ta chansen till en
crossover och testa något helt annat,
bara för att utvecklas som människa? Varför inte bara ta chansen att
testa att plantera plantor en sommar
eller hoppa in på ett på ett sommarvick? Kanske var det något du ville

testa när du var ung, men blev inte
av och nu nä eller? Det jag har insett
är att nu finns faktiskt chansen till
många möjligheter, även om många
kommer att tycka att vi är konstiga,
men varför inte?
Jag tänker i dessa Corona tider, varför inte byta karriär helt och hållet?
Idag är det stor efterfrågan efter
kvinnor i mansdominerade yrken och
tvärtom. Kanske är du intresserad
av teknik? Ja, varför inte testa en
ny karriär och sök en YH utbildning
för tex helikoptertekniker? Det finns
otroligt många intressanta yrkesutbildningar och det är utbildningar
som startats upp, för att behovet
finns. Så varför inte hitta en ny
karriär som redovisningsassistent,
spelutvecklare eller lokförare? Varför inte gå lite wild and crazy, kanske
hittar du en ny mening med ditt liv?
Vore inte det häftigt?
Att jag valde att ha mitt företag som
bas igen efter flera år som anställd,
erbjuder mig numera möjligheten
att ta olika uppdrag. Visst nu när
Corona dök upp så blev det tvärnit
på dom planer jag hade, men som tur
är så har jag mitt ekonomiben att
luta mig mot, tills jag hittar en ny
mer corona anpassad plan.
Att välja att starta upp ett eget
företag har både sina fördelar och
nackdelar, men jag har hela tiden
saknat det jag hade innan jag flyttade hit upp. Jag var min egna och
det var mitt ansvar, men så roligt jag
hade och vilken kombination. Det är
just att kunna kombinera, som gör
att jag väljer att vara min egna. För
mig är variationen så härlig och där
jag en dag skriver texter, en annan
dag grotta ner mig i siffror, för att
nästa dag delta på digitala mingel
och peppa människor i deras vardag.
Mitt ordspråk är bring it on! Vem
vet vad jag kan få lära mig idag
Så varför inte ta chansen i sommar
att se över möjligheterna och gör
en plan för hösten? Vi vet inte när
Corona försvinner? Det kan vara
borta i morgon eller om några år?
Det är ingen som vet, så gnugga bort
pollenet ur ögonen och sätt på dig
Sherlock Holmesglasögonen.

Önskar en härlig midsommar!
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