
Djupanalys: Vem är jag?   -Förberedande djupgående analys dina viktigaste egenskaper och kompetenser
• 45 min egen tid där du svarar på analysfrågor
• Personlighetsanalys som visar vilken personlighetsprofil du har 
• Kompetenskartläggning för dig som redan haft ett arbete 
• Målanalys av vision och lägger grunden mot ditt karriärmål
• Motivationsanalys som syftar till att ta fram dina drivkrafter
• Värdegrundsanalys visar vad som är viktigt för dig 
• Spegelanalys. -Ser du dig som andra ser dig? 
___________________________________________________________
Möte 1: Sikta mot stjärnorna:   -Professionell karriärrådgivning
• 60-75 min med en personlig mentor
• Gör din person till ditt framgångs verktyg 
• Vi tydliggör din vision och lägger rälsen mot ditt karriärmål
• Tillsammans gör vi ditt drömjobb nåbart 
Vi genomför tillsammans en personlig analys av dig, dina värdegrunder och kompetenser. Tillsammans gör vi dina målsättningar till en 
karriärplan som leder mot din vision eller de arbetsuppgifter du helst vill ha. Detta är det grundstommen för att göra ett vinnande CV. 
___________________________________________________________
Möte 2+3: Personligt Brev & CV Rekonditionering:  -Gör dig attraktiv på arbetsmarknaden
• 60-75 min med en personlig mentor
• Vi hjälper dig med det personliga brevet och vi går igenom ditt CV grundligt
• Tillsammans ändrar vi så att de viktigaste grundstenarna i ett CV finns med
• Vi gör ditt CV attraktivt för olika personlighetstyper och hittar rimliga förklaringar på luckorna i ditt CV 
Vi genomför tillsammans en grundlig analys av ditt CV och utifrån en rekryterares perspektiv sätter vi fokus på de svaga sidorna i ditt CV. 
Vi skapar tillsammans förutsättningar för att du skall för uppmärksamhet för din personlighet och dina kompetenser. Vi skall se till att du 
kommer på rekryteringsintervju och att frågorna blir så bekväma som möjligt. 
___________________________________________________________
Möte 4: Hitta de dolda jobben:  -Bredda ditt arbetssökande genom en ny väg att hitta de dolda jobben
• 60-75 min med en personlig mentor
• Vi lägger in ditt CV i våra mallar
• Tillsammans finner vi din viktigaste företagsmålgrupp
• Vi gör ett utskick mot de mest primära företagen
Du får med dig listan hem för efterbearbetning och uppföljning

____________________________________________________________ 
Möte 5: Proffs genom Intervjuträning : Träna intervjuteknik, kroppsspråk, retorik och svaren på de svåraste frågor
• 60-75 min med en personlig mentor
• Vi kartlägger hur du uppfattas inför ett möte och övar upp ditt sätt att möta en erfaren rekryterare
• Tillsammans hittar vi nyckeln till en lyckad intervju 
• Vi övar inför, -under och -efter intervjuövningar
• Du får med dig övningar hem för efterbearbetning
Vi genomför tillsammans en grundlig träning som syftar till att förbättra dina intervjuförmågor och styra intervjun till att handla om det 
viktigaste för dig. Du får också med dig verktyg för att träna vidare hemma
 
PS Du får också inloggning till Emperators intranät under coachperioden DS 

Lilla Karriärpaketet - Vägen till ett nytt arbete

Varmt välkommen 
 
Hans Engberg, VD


