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Rekord för antal utannonserade tjänster i stadsdelar 

Under första halvåret 2016 utannonserades 4 390 tillsvidaretjänster i stadsdelsförvaltningarna på stadens 
lediga jobb-sida. Detta är en ökning med 65 procent jämfört med samma period 2015, då 2 814 tjänster 
var aktuella.  
 
Utvecklingen med allt fler utannonserade tjänster har pågått under en femårsperiod och har accelererat de 
senaste två åren. Antalet utannonserade tjänster är inte detsamma som antal rekryteringar då uppemot 
35–40 procent avbryts av olika anledningar. Merparten avbryts för att förvaltningarna inte hittar rätt 
kompetens.  
 

Utbildningar för praktikhandledare 

Göteborgs Stad tar årligen emot tusentals praktikanter inom olika områden. En viktig roll i detta arbete har 
de personer som handleder praktikanterna på deras arbetsplaster. Arbetsmarknad och vuxenutbildningen 
har tillsammans med intraservice tagit fram en utbildning som framförallt riktar sig till nya handledare. 
Under våren genomfördes fyra utbildningar och under hösten startar ytterligare fyra utbildningar. Alla 
utbildningar är fullbokade.  
 

Lär dig coachande förhållningssätt 

Har du dagligen i din yrkesroll professionella samtal? Sannolikt är många av dessa samtal just samtal där 
ett coachande förhållningssätt är användbart. Karriärcenter erbjuder i höst en utbildning med möjlighet att 
diskutera och reflektera i teori och praktik. I utbildningen ingår två träffar. Det finns några få platser kvar till 
kursen som börjar 8 september. 
 
Syftet med utbildningen är att med den professionella coachningens metodik och förhållningssätt ge dig 
verktyg för att uppnå effektivare samtal som skapar delaktighet och leder till högre måluppfyllelse. Du får 
prova på att träna coachningens verktyg och reflektera över hur dessa kan användas i din yrkesroll. Du 
utvecklar dina färdigheter i en samtalssituation som du själv väljer. 
 
Anmälan start 8 september 
 

Platser kvar på normkritisk utbildning 

Utbildningen Normkritiskt ledarskap, den 13 oktober och 17 november, med speciell inriktning mot HR har 
fortfarande flera platser kvar. Under det två torsdagseftermiddagarna behandlas frågor om 
normmedvetenhet utifrån ett HR-perspektiv. 

Anmälan 
 

Platser kvar till Chefens kommunikativa uppdrag 

http://www4.goteborg.se/prod/sk/it-support/Pinn3Kom.nsf/frmEnkatsvar25?OpenForm&ParentUNID=76E42D52A43D0F25C12580120025CE15
http://www4.goteborg.se/prod/sk/it-support/Pinn3Kom.nsf/frmEnkatsvar25?OpenForm&ParentUNID=286CA07E50753B2CC1258013004CBAA6


Det finns fortfarande platser kvar till den populära tre-dagarsutbildningen Chefens kommunikativa uppdrag 
med start 1 september.  
 
Observera att vi behöver anmälan senast tisdag 30 augusti! . Det är troligen sista gången som 
utbildningen genomförs i denna form. 
 
Mer information och anmälan 
 

Pepp för chefen till ökad effektivitet 

PEP står för personlig effektivitet och planering. Under två effektiva timmar förmedlas bland annat hur 
man på bästa sätt använder sin mejl och kalender så att det blir ett bra planeringsstöd.  
 

Kurstillfällen: 14 oktober klockan 8.30–10.30 samt 8 december klockan 8.30–10.30. (Varje tillfälle inleds 
med kaffe och macka klockan 8.15. 
 
Mer information och anmälan 
 

Coachning i grupp för erfarna chefer 

Utvecklingsinsatsen vänder sig till chefer på enhetschefsnivå. Tanken är att stötta och stimulera till 
utveckling genom kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte och reflektion, under ledning av en erfaren 
coach. Det startar två parallella grupper på fredagar. Dessa är redan fulltecknade. 
 
Kommer det in fler anmälningar inom kort blir det även en grupp som träffas på måndagar, med start 12 
september. Varje tillfälle pågår mellan klockan 9 och 12 på Ullevi konferens. 
 

Mer information och anmälan 

 
 

Trevlig helg! 
 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/intranat-medarbetarutveckling/Startsida/Utvecklas-som-chef/Chefens-kommunikativa-uppdrag
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/intranat-medarbetarutveckling/Startsida/Utvecklas-som-chef/personlig%20effektivitet%20och%20planering
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/intranat-medarbetarutveckling/Startsida/Utvecklas-som-chef/medarbetare_chef_Utvecklingsgrupper

