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Nu kan du göra samlingsannonser
Stadens första samlingsannons är nu aktiverad i rekryteringsverktyget Timecut. Den är rubricerad som
”Stadens samlingsannons”, se bild nedan. Du hittar den under arkiv när du loggat in i Timecut.
Varje förvaltning lägger in sina egna annonser. Men Intraservice startar mallen och skickar sedan för
publicering innan bokningsstopp. Samlingsannonserna publiceras på söndagar i GP.

Har du frågor när du börjar lägga in annonser, kontaktar du Örjan Flodell

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadens introduktionsutbildning ses över
Under våren gör vi en ny översyn av stadens gemensamma webbaserade introduktionsutbildning. Några
avsnitt i utbildningen handlar om förvaltningar och bolag. Gör gärna en koll och se om det finns något i
innehållet, som berör din förvaltning eller bolag, som behöver uppdateras.
Se stadens gemensamma introduktionsutbildning
Skicka dina ändringar till Örjan Flodell

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LiOV – kvalificerade utbildningar för chefer
Göteborgs universitet erbjuder ett kvalificerat utbildningsprogram för chefer i offentlig verksamhet (LiOV.
Du kan välja enstaka kurs eller att skriva en uppsats.
Halva kurskostnaden finansieras centralt. Din förvaltning eller bolag betalar 11 000 kronor respektive 22
000 kronor beroende på kursens omfattning. Programmet består av ett antal kurser och ges läsåret 20172018. Kurserna går på deltid, och deltagarna kombinerar studier och arbete. Studierna kan leda fram till
en magisterexamen (60 hp) eller en masterexamen (120 hp).
Mer information och anmälan
Göteborgs universitets informationsfilm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nya karriärsidor på LinkedIn
I veckan lanserades Göteborgs Stads nya karriärsidor för bland annat Skola och utbildning på LinkedIn.
Redaktionsrådet firade med det hela med en sockerkaka. Från vänster: Kerstin Olsson, Örjan Flodell,
Carolin Lo Tran, Eva Lena Pernander och Maria Jansson.

Bild: Anders Hansson

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatera webb-info för feriejobbarna
Det är snart dags för grundskoleelever att söka feriejobb för i sommar. Se till att informationen på
goteborg.se/jobb är uppdaterad, inte minst vad gäller kontaktpersoner. För grundskolejobben är
informationen lokal per stadsdelsförvaltning. Ansökningstiden är numer gemensam, 1 – 31 mars.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påminn om chefsintroduktionerna
Låt 2017 bli året då era nya chefer får den bästa introduktionen! Ett sätt att bidra till det är att låta dem gå
stadens introduktionsprogram.
Mer information och anmälan
----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

Kolla in vår film utanför Ullevi
Passerar du Ullevi? Kasta då ett öga på den stora ljusskärmen. Nu har samarbetet med
kommunikationsbyrån Forsman & Bodenfors börjat ge synligt resultat. Minst en gång varje månad
kommer en ny film, som på olika sätt marknadsför staden som attraktiv arbetsgivare. Just nu söker vi
förskollärare.
Parallellt kommer filmerna på ljustavlan också att dyka upp på skärmarna på exempelvis Västtrafiks tåg
och färjor.

Se filmen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karriärcenter flyttar till Rosenlund
Den 27 februari flyttar Karriärcenter till Rosenlundsgatan 4, våning 1. Lokalerna finns mitt emot
receptionen. E-post och telefon är de samma som nu, 031-3678162 eller:
info.karriärcenter@intraservice.goteborg.se
Från den 27 februari gör Karriärcenter uppehåll i sin drop in på tisdagseftermiddagarna. Karriärcenter
återkommer med besked om när den startar igen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här är datumen för feedbackträningen
Vi har tyvärr tekniska problem med sidan om feedbackträning för chefer. Därför presenterar vi information
och anmälningslänk här i PS.
Feedbackträningen är i form av workshops under en eftermiddag där korta teoripass varvas med praktisk
träning utifrån olika case. Det blir presentationer av enkla modeller och förmedlas konkreta verktyg som
kan användas i vardagen.
Ett kurstillfälle kostar 500 kronor. Lokal meddelas senare.
Datum:
21 april , 22 september eller 17 november 2017
Anmälan feedbackträning 21 april
Mer information, kontakta Åsa Roosvald
.

