Hårda klappar

– Jag har hittat mitt
drömjobb, säger
rådgivaren Anna
Bångerius.

QEn god bok i paketet är alltid rätt. För den med in-

tresse för arbetsmarknad ﬁnns självklart en uppsjö bra
titlar. Här är några läsbara klappar:
VÅGA LEDA EFFEKTIVT
Malin Trossing
TUK
Konkreta tips om hur du går till väga
för att bli effektivare i ditt ledarskap.
Det handlar om att våga leda och
påverka sin situation som chef.

JEANETTE HÄGGLUND

LEDARE
TRR-INFO

LEDARE
Peter Örn
Libris
Han är före detta VD för Sveriges
Radio och avgick med visst rabalder. Nu har han skrivit en personlig
ledarskapsbok och berättelse om
ett yrkesliv på ledande positioner.
BAKOM KRISENS SIFFROR
Gunhild Wallin och Anna Öberg
Premiss
Hur ser vardagen ut bakom krisens
siffror och rubriker? Journalisterna
Gunhild Wallin och Anna Öberg har
sökt svaren på den frågan i krisens
Gislaved. Utgångspunkt är de enskilda individernas berättelser.
FRAMGÅNGSRIKT
FÖRÄNDRINGSARBETE
Bosse Angelöw
Natur & Kultur
Om individ och organisation i förändring. Boken ger kunskap om hur
vi mår bra vid förändringar, något
som gynnar både verksamhet och
medarbetare.

Dra nytta av www.TRR.se
QTRRs sajt är fylld med bra information, goda råd
och engagerande läsning om det mesta som rör
omställning och TRR. Välj den ﬂik som passar dig:
För uppsagda, För arbetsgivare eller För fackliga. Här ﬁnns både kunskap och nyheter om vad
som händer på TRRs kontor runt om i landet – till
exempel om Fritidsresors Lottie Knutsons föreläsning i Uppsala, checklista för omställning och vilken
ekonomisk ersättning som gäller vid uppsägning.
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5 frågor till...

1. Vad har du för
bakgrund?
– Jag har erfarenhet som
både chef och facklig
ombudsman. Jag jobbade med teknik i många
år på Ericsson, men drog
mer åt det mänskliga
hållet och blev chef, både
där och på min nästa
arbetsplats Semcon, där
jag var konsultchef. 2003
kom jag som klient till
TRR och blev så imponerad av verksamheten
att jag bestämde mig för
att här vill jag jobba! Jag
är målinriktad, så två år
senare började jag som
vikarie. Nu är jag här och
jag har verkligen hittat
mitt drömjobb.

– Vi måste vara situationsanpassade många
gånger per dag, vi vet
aldrig vad som väntar när
någon knackar på dörren.
Mycket handlar om att
lyssna in och möta upp
varje individ där han eller
hon är just då. En viktig
roll är att vara en brygga
mellan arbetssökande
och arbetsmarknad.

levt lågkonjunkturen?
– Vår kris är precis på väg
att vända nu. Här ﬁnns
fyra stora branschkluster:
papper, IT, förpackningar
och stål- och verkstad.
De fungerar väldigt bra
och jobbar tillsammans,
bland annat med kompetensförsörjning och utgör
en viktig kontaktyta för
arbetssökande.

3. Vad är din viktigaste
egenskap som rådgivare?
– Jag har stor nytta av
min tid som klient. Jag
minns känslan när jag
förlorade jobbet och det
hjälper mig att relatera
till dem jag träffar. Min
erfarenhet som chef
och facklig ombudsman
gör att jag även vet hur
deras situation är vid en
omställning.

2. Vad är utmaningen
som rådgivare?

4. Hur har Karlstad
med omnejd genom-

5. Vad händer på er
arbetsmarknad nu?
– Det råder en positiv
anda. Några stora nedläggningar är i faggorna,
men orderböckerna fylls
samtidigt på andra håll.
Just nu anställer stål- och
verkstadsindustrin samt
offentlig sektor. I Värmland får ovanligt många
nytt jobb via kontakter,
den dolda arbetsmarknaden är stor här. Även
Norge är en viktig del av
vår arbetsmarknad.

Anna Bångerius,
TRR-rådgivare i
Karlstad

GUNILLA MILD NYGREN

www.TRR.se

