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Din resa till ett nytt jobb!
Avtalat tjänsteutbud
Tillsammans synliggör vi dina mål och din vilja i arbetslivet. Du kartlägger din
situation och vardag i detalj. Vi utforskar dina olika vägar och möjligheter. Du hanterar
dina hinder med mitt stöd. Vi gör handlingsplaner – du genomför, och jag är din
personliga jobbcoach på din resa mot nytt jobb.
Mentorhuset är ett företag som, sedan drygt 4 år, arbetar med coaching och mentorskap.
Syftet är att få människor och verksamheter att utvecklas i riktning mot sina möjligheter och
potentialer. Jag arbetar som professionell coach och mentor åt individer och mindre grupper
på olika nivåer i en verksamhet. Syftet kan handla om allt från arbetsplatshandledning till
personlig utveckling.
Min inriktning handlar om att varje individ ska kunna få möjligheten att utveckla sig i enlighet
med sin vilja och potential samtidigt som verksamheten som individen befinner sig inom, kan
växa.
Mitt arbetssätt är grundligt, systematiskt, humanistisk och syftar till att du gör det du tänker
att du ska göra. Processen jag erbjuder innebär att du snabbare kommer till handling utifrån
dina tankar.
Yrkesinriktning
Jag arbetar med chefer, ledare, säljare, projektledare, kommunikatörer, tekniker och andra
duktiga yrkesarbetare som vill komma vidare.
Min bakgrund i yrkeslivet är från industrin, sälj och marknadsföring, kommunikation,
bemanningsbranschen samt handel. Jag har mångårig chefserfarenhet.
- Administration, ekonomi, juridik
- Data/IT
- Friskvård/kroppsvård
- Försäljning, inköp, marknadsföring
- Industriell tillverkning
- Installation, drift, underhåll
- Naturvetenskapligt arbete
- Pedagogiskt arbete
Geografiskt område
Malmö

Utbildning/erfarenhet
Jag är utbildad, diplomerad och certifierad coach och mentor genom en 1-årig utbildning till
professionell mentor samt en diplomerad coachutbildning.
Referenser
Rechon Life Science, Fredrik Krüger
EDB-gruppen, Hilde Aerts
Fakta
-

Vi är 3 coacher/mentorer inom ramen för Mentorhuset
Holmgatan 4, 211 45 Malmö
8.30 – 17.000
peter.nisses@mentorhuset.se
www.mentorhuset.se

Allmän beskrivning
Jag har en gedigen erfarenhet från arbetslivet och en väl grundad teoretisk bakgrund för det
jag arbetar med. Min tid i bemanningsbranschen, kring 2000, innebar många jobbcoachande uppdrag. Jag har ett brett och djupt kontaktnät genom 30 års arbetsliv och är
medlem i arbetsrelaterade nätverk som t ex, Hamnens Företagsgrupp, Företagsakademin.
Välkommen!
Peter Nisses
Mentorhuset
För mer info: www.mentorhuset.se

