Tjänstedeklaration för Invigorator AB, ”Jobbcoachning i ett
valfrihetssystem” som underleverantör till, Mia Olsson & Kompani
Individ och Organisation AB
Om Invigorator
Invigorator AB bedriver konsultverksamhet inom jobbcoachning,projektledning
och organisationsutveckling, handledning till familjer med barn, eller annan
anhörig, som har funktionsnedsättning, coachande samtal med KBT-pedagogik
och metodik samt sorgbearbetning. ”Invigorator" kommer från engelskan och
betyder den som ingjuter mod, energi och styrka. Namnet passar ett företag som
arbetar med individen i centrum, oavsett om det handlar om enskilda personer
eller hela organisationer.
Metodik
Invigorator AB arbetar med jobbcoachning till dig som enskild individ eller till en
grupp. Vi arbetar strukturerat, målinriktat, problemorienterat och
handlingsinriktat enligt KBT-pedagogik och metodik. Invigorator AB stödjer
personen att söka arbete på ett aktivt och medvetet sätt.
Fokus ligger i nuet och framtiden snarare än i det förflutna. Vi arbetar
mot konkreta mål och följer upp utveckling och framsteg.
Jobbcoachning steg för steg:
 Presentation av varandra, genomgång av förväntningar och målsättning.
 Överenskommelse om jobbcoachning.
 Kartläggning av kompetens, erfarenheter, färdighete, egenskaper och
drivkrafter.
 Färdigställa dokumentation, CV, personligt brev och arbetsansökningar.
 Personlig marknadsföring och intervjusituationer.
 Undersöka alla tänkbara kanaler för att finna arbete och matchar utifrån
arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft.
Jobbcoachningen erbjuds 30 min i veckan/person under maximalt 3 månader.

Kompetens, utbildning och erfarenhet samt branschkunskap och
kontaktnät
Invigorator AB, Gunilla Kvist är utbildad beteendevetare med inriktning på
invandrarfrågor och tvärkulturella relationer. Har vidareutbildat sig inom
projektledning, ledarskap, teckenspråk och KBT
.
Gunilla Kvist har arbetat som projektledare, rektor och chef för projekt och
verksamheter med målsättning att bidra och skapa förutsättningar för
deltagarens/elevens personliga utveckling.
Gunilla har flerårig arbetslivserfarenhet av stöd till såväl individer som grupper i
arbetsmarknadspolitiska insatser i form av EU-projekt.
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Teckenspråk
Invigorator AB kan även erbjuda jobbcoachning på teckenspråk.

Lokaler
Jobbcoachningen kommer att bedrivas i Stockholm och i Åkersberga.
Lokal 1. På Skeppsholmen, Stockholms kommun
Postadress: c/o Prästbyrån, Karera AB, Invigorator AB Slupskjulsvägen 30,
4 tr., 111 49 Stockholm
Hitta hit: Ladda ner vägbeskrivning»
T-bana – blå linje till Kungsträdgården
Buss – 65 station Östasiatiska museet
Invigorator hyr lokal av Karera AB www.karera.se
Lokal 2. I Åkersberga, Österåkers kommun
Adress: c/o Stockholm Norr Sjukgymnastik, Invigorator AB
Sågvägen 2, plan 1
184 40 Åkersberga
Invigorator AB hyr lokal av Stockholm Norr Sjukgymnastik
http://www.stockholmnorr.se

Hitta hit: Enklaste sättet att ta sig hit är med hjälp av Roslagsbanan som startar
på Östra Station och sedan fortsätter till Österskär.
Du stiger av i Åkersberga och går tillbaka genom järnvägsparken och över
gångbron.
Sågvägen börjar på andra sidan bron och Sågvägen 2 är det första huset på
höger sida.
Åker du bil så kör du E18 mot Norrtälje. Kör av mot Åkersberga 276.
När du kommer in mot Åkersberga kör du andra rondellen till höger över
järnvägen. Första vägen till höger är Sågvägen.
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Tillgänglighet enligt Handisam
Lokalerna uppfyller de riktlinjer om tillgänglighet som finns framtagna av
myndigheten för handikappolitisk samverkan www.handisam.se.
Avtalat tjänsteutbud
Invigorator AB är underleverantör inom området jobbcoachning till, Mia Olsson &
Kompani Individ och Organisation AB.
Genomförande
Jobbcoachsamtal individuellt och/eller i grupp.
Kvalitetssäkring
Utvärdering görs genom att fylla i en utvärderingsblankett vid slutet av
coachingen.
Yrkesinriktning
Grupp och individuell coaching inom Arbetsförmedlingens definierade
Yrkesområden.
Upptagningsområde rent geografiskt
Upptagningsområde är Stockholms innerstad med samtalslokaler på
Skeppsholmen. Övrigt upptagningsområde är Åkersberga.
Tid för jobbcoachning
Måndagar, onsdagar och fredagar enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter

Gunilla Kvist, VD
Invigorator AB
Organisationsnr: 556503-6018
Adress:
Vegavägen 28
184 50 Åkersberga
Telefonnummer:
0735-29 58 99
E-post och hemsida:
gunilla@invigorator.se
gunillakvist@gmail.com
www.invigorator.se
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