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Funderar du på att byta bana?

Kul att så många blev nyfikna
på mina utskick och tack för
att du är med!

Det var stor efterfrågan på ämnet att
byta bana så jag börjar med det!

Oavsett var i arbetslivet du befinner dig, kan tanken på att byta bana dyka upp.
Att göra något helt annat än det du gör. Semestern är en typisk tidpunkt när
sådana tankar gärna kommer smygande, det tror jag många känner igen sig i.
I mitt jobb möter jag många som vill byta karriär men som inte riktigt vet vart
de ska ta vägen. Det är inte ovanligt att man hoppas att de nya möjligheterna
dyker upp av sig själv men så går det sällan till i verkligheten. Jobbet att hitta
din nya riktning måste du göra själv. De råd jag delar med mig av här passar
bäst för dig som vill skruva lite på en befintlig karriär och som är beredd att ta
dig en funderare eller två för att hitta rätt.
Jag bytte själv karriär när jag precis fyllt 50. Från en lång bana inom
marknadsföring och kommunikation, där jag de sista tio åren var
kommunikationschef, sadlade jag om till chefsrekrytering. Jag ska strax berätta
hur jag gjorde men första några ord om varför man ska byta jobb. Eller inte.

Några tecken på att det kan vara
dags att byta jobb.
Inget jobb är roligt hela tiden, men om du upplever flera av nedanstående

tecken mer eller mindre hela tiden, så behöver du fundera på en förändring.

Du har brunnit klart

Söndagsångest

Det står still

Alla jobb har sina tråkiga
sidor men du har tappat

Helgens avkoppling

Samma arbetsuppgifter,
samma ansvar, ingen

intresset för alltihop och

består bara av lördagen
och söndagen går åt till

utveckling, inga
möjligheter i sikte. Och

igen. Inte en kick-off till,

att noja över att gå till
jobbet på måndag. Varje

tack!

vecka.

heller.

Gillar inte chefen

Helt enkelt slutkörd

Nya värderingar

Samma gamla chef

Du har jobbat alldeles

Under pandemin fick

eller ny chef som du

för mycket alldeles för
länge. Energin är körd i

en annan bild av hur

lyckas inte väcka glöden

inte trivs med. Oavsett
vilket kan en dålig
relation till din chef vara

botten, det räcker inte

ett hinder för dig att

semester för att

komma vidare och

komma tillbaka.

med en helg eller ens en

ingen vidare löneökning

många nya insikter och
balansen i livet kan se ut
och vill förändra sin
tillvaro, lite grann eller
en hel del.

utvecklas.

Från Kommunikationschef till
Rekryteringskonsult.
Strax efter att jag fyllt 50 var det var rundgång i min karriär och jag gjorde bara
samma saker om och om igen. Jag arbetade som kommunikationschef och
var ganska sliten efter att både sagt upp medarbetare och själv blivit arbetslös
i tre omgångar, på grund av IT -kraschen, omorganisationer och arbetsbrist. Nu
satt jag i en roll i en verksamhet där jag inte trivdes alls, hade noll utveckling
och chefen som jag tyckte så mycket om hade slutat. Dessutom brann jag
inte ett enda dugg för att göra ännu en årsredovisning, ännu en företagswebb,
ännu en marknadsundersökning och så vidare och så vidare. Dags för något
nytt - men vad? Och hur? Så här gjorde jag för att komma vidare och hitta en
ny inriktning.
1. Självinventering: Vad kan du idag?
Börja med att gå igenom de huvudsakliga delar som ditt arbete hittills handlat
om, vad som är roligast och vad du är bäst på. När känner du att du verkligen
kommer till din rätt och vad gör du då? Vilka delar vill du fortsätta med och vad

kan du vara utan? För mig blev det till exempel tydligt att det inte var viktigt att
fortsätta vara chef men att jag trivdes väldigt bra med att lösa problem.
2. Benchmarking: Var passar dina erf arenheter in?
Vilka typer av jobb kan du hitta där ditt sätt att arbeta och det du är bra på
passar in? Utgå från din plattform, fråga folk som har sådana jobb hur det
verkligen är och vad som krävs. Jag insåg att en kommunikationsprocess och
en rekryteringsprocess är väldigt lika. Och jag tyckte det var roligt att rekrytera
när jag själv var chef. Där hittade jag min nya riktning, var hittar du din?
3. T illbaka till skolbänken: Vad behöver du lära dig?
Vill du byta roll kanske du behöver komplettera det du redan kan på ett eller
annat sätt. Det finns sällan utrymme att lära dig ett nytt jobb från grunden på
plats, då arbetslivet idag kräver en ganska kort startsträcka. Men det behöver
inte vara en jättesatsning. Jag gick till exempel en coachutbildning parallellt
med jobbet för att få en bättre verktygslåda för konstruktiva möten med
människor.

4. Ompaketering: Hur ska du sälja in dig?
Det riktigt stora jobbet i den här processen är att paketera om dig själv så att
de erfarenheter du har med dig blir intressanta för nya arbetsgivare. T a reda på
vad som leder till framgång i den roll du tar sikte på och fundera på hur du kan
översätta dina befintliga erfarenheter till ett nytt sammanhang som övertygar
en ny arbetsgivare. Du kommer att konkurrera med andra kandidater som
redan "kan jobbet" så du behöver vara riktigt vass i att lyfta fram hur dina
erfarenheter kommer att bidra till företagets framgångar. Var konkret!
5. Nystart: Räkna med uppf örsbacke
Självklart är det svårt att komma in i en ny verksamhet utan trackrecord på
tidigare framgångar, det var det för mig också. Dessutom saknade jag
akademisk grund och det gjorde att jag fick ännu fler nej. Varje motgång blev
en lärdom och jag finslipade min argumentation tills jag fick JA och kunde börja
min nya karriär som rekryteringskonsult.
De första sex månaderna var de värsta i hela mitt arbetsliv, jag fick inte in en
enda kund, inte ett enda möte, inte en enda krona och var på vippen att säga
upp mig. Eller bli uppsagd. Men det vände i sista minuten och idag tolv år
senare jobbar jag fortfarande med min första kund och är egen företagare
sedan fyra år tillbaka. Det senare är en historia för ett annat utskick.

Summa Summarum
Det går att byta bana, både tidigare och senare i karriären. Kom ihåg att det är
ditt ansvar att klargöra både för dig själv och för andra vad du kan och vad du
vill och varför du kommer att vara bra på det. Det jobbet behöver du göra
innan du ger dig ut på banan och letar nya möjligheter. Behöver du hjälp så hör
av dig, så berättar jag vad jag kan erbjuda för stöd, vad mer du ska tänka på
och hur du inte ska göra.

Rekryt ering som st art ar snart !

HÅLLBARHETSUTVECKLARE
Att jobba med hållbarhetsfrågor hos
ett av Sveriges starkaste varumärken,
lär locka många som har det högt på
agendan. Vi startar rekryteringen efter
semestern, håll utkik här och på
Linkedin!

Exempel på rekryteringar den senaste tiden
Global People Analytics Developer - T eamchef Varustyrning - Procurement
Manager - HR Manager/HRBP Northern Europe - Försäljningschef - Demand
planner - Kvalitetsansvarig - Logistikutvecklare E-handel - Sortimentschef
- Marketing & Communications Manager Northern Europe - Chef Commercial
Lead E-handel - KAM - Executive Assistant - Chef Sortimentsdata - VD
- Gruppchef -Senior Project Manager UK - Digital Sales Manager Sweden

Läs mer
Mer läsvärt kring förändring
Hitta motivationen i stället för att byta jobb!
Här hittar du en av Sveriges bästa chefscoacher!

Monica Lönnbom Executive Search and T alent Management

Hör av dig så tar vi en Zoomfika!

0735101919
monica@lonnbom.com
Du har tackat ja till detta utskick och kan
enkelt avsluta via länken nedan när du vill.
Avsluta utskick

