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Södra Catalinagränd 19 A, Täby

Jag stödjer dig till att få dig att göra - det du vill.
Avtalat tjänsteutbud
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 från
tanke till handling. Tillsammans synliggör vi dina mål och din vilja i arbetslivet. Du
kartlägger din situation och vardag. Vi utforskar dina olika vägar och möjligheter. Du
hanterar dina hinder med mitt stöd. Vi gör handlingsplaner, du genomför och jag
coachar dig mot ditt nya jobb.
Yrkesinriktning
Min bakgrund i yrkeslivet är från industrin, chefserfarenhet, sälj och marknadsföring
Jag arbetar med chefer, ledare, säljare, projektledare, kommunikatörer, medarbetare
inom Data/IT, tekniker, Installation, drift, underhåll, Försäljning, inköp,
marknadsföring och andra specialister.
Geografiskt område
Stockholm, Täby
Utbildning/erfarenhet
Jag är utbildad, diplomerad och auktoriserad professionell mentor och coach.
Dessutom är jag marknadsekonom.
Referenser
Swedbank, Ann Charlotte Lallerman
Newsdesk AB, Peter Ingman
Fakta
-

Vi är 3 coacher/mentorer inom ramen för Mentorhuset
Södra Catalinagränd 19 A, Täby
8.30 – 17.00
thomas.jeppsson@mentorhuset.se
www.mentorhuset.se

Allmänt
Jag är med och driver Mentorhuset, ett företag som arbetar med coaching och
mentorskap i syftet att få människor och verksamheter att utvecklas i riktning mot
sina möjligheter och potentialer.
Vi som arbetar där är professionella coacher och mentorer åt individer och mindre
grupper på olika nivåer i verksamheter. Syftet kan handla om allt från
arbetsplatshandledning till personlig utveckling. 4 års arbete i företag, Mentorhuset,
har gett oss 100-talet nöjda kunder vi varit coacher och mentorer för.
Jag har ett djupt nätverk inom privata näringslivet, är styrelsemedlem i Företagarna
Täby, medlem i Affärskontakten (portal för affärer mellan företag). Mentor i
entreprenörs huset Iqube. Handledare på skolan IHM Business School.
Kontakter inom bemanning, rekrytering och search.
Varmt välkommen!
Thomas Jeppsson
Mentorhuset
För mer info: www.mentorhuset.se

