
Karriärcoach till Accepta-Vi i Stockholm 

 

Meriterande;  
- Erfarenhet inom karriärcoachning, rekrytering eller studie- och yrkesvägledning. 

- Erfarenhet av att arbeta kontaktskapande gentemot arbetsgivare. 

- Andra språkkunskaper utöver mycket bra i svenska och engelska. 

- Goda kunskaper i MsWord och Powerpoint. 

 

 

Om företaget 
Accepta Vi bedriver verksamhet och projekt ämnade att stötta, stärka samt möjliggöra för individer och grupper 

att närma sig samhälle och arbetsliv. Vi har mycket god kännedom om förutsättningarna på den lokala 

arbetsmarknaden och kan därför erbjuda flexibla kvalitativa tjänster med mål att nå anställning eller studier.  

 
Bli vår nya kollega i Stockholm! 
Våra karriärcoacher har vanligen en beteendevetenskaplig bakgrund med en mycket god rehabiliterings- och 

arbetsmarknadskunskap som kompletteras av våra studie- och yrkesvägledare. Vi har lång erfarenhet av att 

arbeta med människor som står en bit ifrån arbetsmarknaden och behöver stöd, motivationsinsatser samt ökad 

kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar för att kunna ta steget tillbaka in i arbetslivet igen. Karriärcoacherna 

har också upparbetade nätverk och kontakter med lokala och rikstäckande företag. 

 

Arbetsuppgifter  
I ditt arbete kommer du genom individuella samtal och webinarier att handleda, motivera och karriärvägleda 

deltagarna. Du ska praktiskt hjälpa till med profilering av deltagaren genom exempelvis utformning av utmärkta 

ansökningshandlingar, intervjuträning och genomgång av sociala medier t ex LinkedIn. En del av rollen handlar 

även om att bearbeta och bygga kontaktnät med företag, organisationer och utbildningsanordnare. Ditt mål är 

att de arbetssökande ska komma ut i arbete eller påbörja studier så snart som möjligt.  

 

Är det dig vi söker? 
Eftersom vi har filialer på många ställen i Stockholmsregionen och deltagarflödet kan variera, är det viktigt att 

du är flexibel och öppen för att arbeta på olika filialer. Detta kräver även att du är självgående, strukturerad, 

snabblärd och handlingskraftig. Du har en förmåga att skapa och utveckla relationer med människor, såväl 

deltagare som arbetsgivare. Vi ser det som mycket meriterande om du har dokumenterad erfarenhet från 

karriärcoachning, rekrytering eller studie- och yrkesvägledning.  

 

Du ska brinna för service och människor eftersom du kommer att möta alla typer av människor med olika 

bakgrund som vill ha hjälp och stöttning att komma framåt i arbetssökandet. Dessutom ser vi gärna att du har 

ett bra nätverk lokalt och regionalt inom näringslivet i Stockholm med omnejd. En viktig del av arbetet är 

dokumentation av dina coachmöten och rapportering till Arbetsförmedlingen.  

 

 

KRAV FÖR TJÄNSTEN  

Utbildning: Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) inom områdena;  

▪ Arbetsliv,  

▪ organisation och personalarbete,  

▪ studie- och yrkesvägledning,  

▪ företagsekonomi,  

▪ arbetslivspsykologi,  

▪ beteendevetenskap,  

▪ arbetsterapeut- eller  

▪ socionomutbildning. 



 

Arbetslivserfarenhet: Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Du ska ha erhållit efterfrågad 

arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren. 

ALTERNATIVT 

Arbetslivserfarenhet: Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i följande yrke eller 

arbetsuppgifter 

▪ Arbetsledning med personalansvar 

▪ Rekrytering & bemanning 

▪ Omställningsarbete för arbetssökande 

▪ Studie- och yrkesvägledning 

▪ Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration) 

▪ Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor 

▪ Arbete med social- och gruppsykologi 

▪ Karriärvägledning 

 

Skicka CV och ansökningsbrev till ansokan@accepta-vi.se 

OBS! Märk din ansökan med ”Coach Stockholm” 

 

 

 

mailto:ansokan@accepta-vi.se

