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Karin fick chefsjobb direkt
Bemanningsföretaget öppnade vägen till drömjobbet

22nytt jobb

Människor som är 
väldigt duktiga på 
att nätverka gör ofta 
följande saker: 

1DE ÄR AKTIVA. Nätverks-
byggare sitter inte och

väntar på att någon ska
presentera dem för människor
de önskar få kontakt med. De
ser i stället till att komma
i kontakt med dem själva. 

2DE DELAR MED SIG. ”Spind-
larna i nätet”, som de ofta

kallas, bjuder på sig själva, sin
kompetens och sina kontakter
till dem som behöver dem. De
är ofta prestigelösa, sociala,
generösa och utåtriktade. 

3DE HÅLLER KONTAKTERNA

VARMA. Skickliga nätver-
kare hör av sig ofta – även när
de inte är i behov av hjälp av
något slag. De har ett långsik-
tigt perspektiv på relations-
skapande. 

4DE SÄGER TACK. Proffs på
nätverk kommer ihåg den

som hjälpt till och hör av sig
och tackar eller visar sin upp-
skattning genom att bjuda på
en trevlig lunch eller liknande. 

5DE SÄTTER UPP MÅL. Precis
som framgångsrika män-

niskor inom andra områden
sätter nätverksinspiratörerna
upp mål för sin ”nätverks-
vision”. De har dessutom en bra
balans mellan att skapa nya
och bibehålla gamla kontakter. 

Läs mer om hur du bygger nät-
verk i boken ”Livskarriär – 7
steg till ett roligare jobb”.

Nina Jansdotters
jobbtips varje 
vecka i Metro

Så här gör
super-
nätverkare

KARRIÄR. 25-åriga Karin
Höckenström gick raka vägen
från högskolan till drömjob-
bet på eljätten Siemens. Hon
hyrdes först ut som konsult
via bemanningsföretaget
Academic Work. Siemens var
nöjda och anställde Karin
som produktchef med ansvar
för den nordiska och baltiska
marknaden på ett av deras
dotterbolag.

Som ung och oerfaren tjej
gick hon rakt in i en starkt
mansdominerad bransch. 

– Det kan vara en fördel
att vara den unga tjejen
ibland. De kommer ju ihåg
mig eftersom jag sticker ut.
På många av mina möten är
det jag och åtta dubbelt så
gamla män. Kanske har man
mindre marginaler och
måste visa sig duktigare som
ung tjej, eller så tror man
bara att det är så, säger Karin
Höckenström.

Vägen till drömjobbet gick
snabbare än hon trodde.

– Jag trodde aldrig att jag
skulle vara här för ett år
sedan. Jag håller i presenta-
tioner för företagsledningen
och gör sådant jag inte ens
drömde om då. Men det går
bra, man inser att det bara
är affärer.

Att gå via ett bemannings-

företag behöver inte vara en
omväg till jobbet man är ute
efter. Karin kan rekommen-
dera andra som söker jobb
efter högskolan att försöka
samma väg.

– Jag tror bemannings-
företagen är bra på att mat-
cha in rätt folk efter företa-
gens behov. De har dessutom
kontakt med många arbets-
givare. Sedan är det inte
säkert att ett företag vågar
anställa om de inte får se hur
man sköter sig först, och då
är det tryggare att ta in
någon som konsult.

Att det skulle vara otryggt
att jobba som konsult var
inget hon tänkte på.

– Jag kom ju direkt från
högskolan och kände inte att

jag hade så mycket att för-
lora. Men visst får man käm-
pa för att hålla sig kvar.

Att gå direkt från högsko-
lan till en chefsposition är
kanske inte det vanligaste.
Karins tips till andra som
söker jobb efter högskolan är
att visa upp sig för att arbets-
givarna ska se vem man är.

– Det gäller att lära känna
människor och gå på före-
tagspresentationer och
mingel. Jag gjorde allt det
där, men i slutändan fick jag
jobbet genom en annons.
Fast jag hade bra meriter och
ett intresse för jobbet, och
det är också viktigt.

Civilingenjören Karin Höckenström fick jobb på Siemens som produktchef efter att ha varit uthyrd
till företaget av ett bemanningsföretag.

FÖREDRAGSHÅLLARE. Fjärde kvartalet förra året uppnåddes
den högsta försäljningen någonsin i kompetensnätverket
Talarforums elvaåriga historia. Försäljningen ökade med
36 procent i jämförelse med samma period föregående år.
En tydlig trend är att kunderna värderar kompetens fram-
för kändisskap och att svenska talare är mer och mer
populära utomlands. Mest efterfrågad är Hans Blix. METRO

Fler köper in talartjänster

Nytt jobb Varje tisdag och torsdag i Metro Nina Jansdotter om hur du fixar drömjobbet:
www.metro.se

Namn: Karin Höckenström.
Ålder: 25. 
Utbildning: Civilingenjör
med inriktning på medietek-
nik från Kungliga Tekniska
högskolan.
Jobb: Nordisk och baltisk pro-
duktchef på Siemens Home
and Office Communication
Devices, som bland annat
gör trådlösa telefoner, 
routrar och digital-tv-boxar.

Civilingenjör

”Det kan vara en
fördel att vara den
unga tjejen ibland.
De kommer ju ihåg
mig eftersom jag
sticker ut”.
Karin Höckenström

• Först presterar man, sedan får man belöningen.  
• Om man vill uppåt måste man börja underifrån och visa att
man är duktig.
• Tänk igenom vart du vill och inse att det inte finns några gen-
vägar dit.
• Många gör misstaget att de tror alla förstår vilka tjänster de är
intresserade av. Se till att dina chefer vet vart du vill.

Academic Works tips i jakten på jobbet

KRISTOFFER RENGFORS
kristoffer.rengfors@metro.se
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Hans Blix.

1. Manpower (marknads-
andel: 40 procent) 
Största bemanningsföretaget
i Sverige. Grundades 1953 
av Ulla Murman under nam-
net Stockholms Stenograf-
service.
2. Adecco (14 procent) 
Världens största
bemanningsföretag.
3. Proffice (14 procent) 
Proffice har sitt ursprung
i Snabbstenografen, ett före-
tag för skrivbyråtjänster som
etablerades 1960 i Stock-
holm.
4. Poolia (5,5 procent)
Nordiskt bemanningsföretag
som grundades 1989 under
namnet Ekonompoolen.
5. Academic Work (4,5 pro-
cent) 
Siktar in sig på att ordna
extrajobb åt studenter på
högskole- och universitets-
nivå samt att slussa in
nyutexaminerade akademi-
ker på arbetsmarknaden.

Bemanning
De fem största företagen

Sophiahemmet, det privata sjukhuset för personlig och professionell omvårdnad
söker

LÄKARSEKRETERARE
deltider 90 % respektive 70 % till HÄLSOCENTRALEN

Hälsocentralen erbjuder öppen hälso- och sjukvård till företag och privatpersoner.
Vi är ca 50 medarbetare, förutom 11 läkarsekreterare ingår kontorister, läkare och

sjuksköterskor i arbetsgruppen. Som läkarsekreterare på Hälsocentralen har du 
varierande arbetsuppgifter såsom journalutskrift, (ej datajournal), receptionsarbete,

tidbokning och växeltelefoni m.m.

Kvalifikationer: Läkarsekreterarutbildning 4-5 års erfarenhet, gärna från arbete i
reception och kassa. Serviceinriktad, stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Upplysning lämnas av: Bitr. chefsjuksköterska Maria Söderling, tel. 08-406 22 51

Skriftlig ansökan med meritförteckning och betygskopior samt löneanspråk
skickas senast 2007-01-31 till

Sophiahemmet AB, Personalavdelningen, Birgitta Granfelt
Box 5605, 114 86 Stockholm

Sophiahemmets mer än 100-åriga tradition är grunden för att med nytänkande 
utveckla privat specialistsjukvård i en varm och trygg omvårdnadsmiljö.

NYSTARTSJOBB. Hur får man nystartsjobb? Hur gör man som
arbetsgivare? Vilka är fördelarna? Det är några av de frå-
gor som Ams nya informationssajt www.nystartsjobb.se tar
upp. Där finns samlad information och länkar till Försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Här kan sökande och arbetsgivare också hämta blanket-
ter för intyg och anmälan om nystartsjobb. METRO

Nystartsjobb får webbplats
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