
 
    Jobbcoachning 
 

 
 
1. Varumärket / företagsnamn: Willfox Communication AB 

 
2. Avtalat tjänstebud:  
 
Coachningen och utbildningen kommer att leda till att deltagaren får: 
•   En egen jobbcoach. 
•   Stöd och coaching för att själv kunna göra en individuell ”mål och plan” beskrivning. 
•   En ”verktygslåda” för att se nya möjligheter till arbete, utbildning och praktik. 
•   Aktuell information om hur arbetsmarknaden ser ut i olika branscher för tillfället, samt 
information om vilka branscher som bedöms ha ett rekryteringsbehov framöver. 
Därigenom får deltagaren en realistisk bild av nutida och framtida jobbmöjligheter. 
•  Hjälp med att skriva och uppdatera ett personligt brev och ett CV. Träning inför 
anställningsintervju.  
•   Kunskap i hur och var man kan jobb-nätverka. 
•   Tillgång till anpassade aktiviteter. Exempelvis hur man startar eget, skriver affärsplan 
eller gör företagsbesök i syfte att få praktikplats. 
 
3.  Yrkesinriktning: Vi riktar oss mot alla yrkeskategorier. 
 
4. Geografiskt område: Arbetsmarknadsområde Göteborg eller Mölndal. 

 
5. Utbildning / erfarenhet:  

 

 
 
Maria Willfox har drivit Willfox Communication AB sedan 2004 och arbetar som konsult 
inom områdena ledarskap, försäljning och kommunikation. Maria är certifierad coach 
(genom International Coach Federation) sedan 2006 och har tio års erfarenhet av 
ledarskap i mindre och större organisationer. Sedan 2004 har hon även coachat egna 
klienter och haft coachinguppdrag inom kriminalvården och andra organisationer. För 
mer info se www.willfox.se  
 
Caroline Willfox är idag verksam som egen företagare, föreläsare och författare. Hon 
har utbildat sig inom journalistik, medicin, självkännedom och personlig utveckling. 
Caroline har stor erfarenhet som personlig coach då det gäller krishantering. 
 

http://www.willfox.se/�


Johannes Berggren är utbildad systemvetare och har bland annat jobbat inom 
Ericsson koncernen i tio år. Johannes har stor erfarenhet inom dataområdet och har 
även jobbat som konsult och projektledare inom olika organisationer. Han har dessutom 
erfarenhet av att arbeta som jobbcoach. 
 
Susanne Hydén har arbetat med ledarskap inom ungdomsidrotten under många år. 
Sedan 1993 är hon verksam inom rekryteringsbranschen. 2005 var hon en av dem som 
startade Spira rekrytering AB och sen dess jobbar hon med att hitta och utveckla 
personer främst för chefspositioner. Susanne har även arbetat inom sälj- och 
mediabranschen, samt med styrelsearbete i MiG. 
 
 
6. Referenser:  
Maria Willfox är VD för Willfox Communication AB och huvudansvarig för 
jobbcoachuppdraget. Hon har varit kursledare och individuell coach för olika 
arbetsmarknadsprojekt sedan 2005, med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
socialtjänsten i SDF Bergsjön och Kortedala samt Svenska EFS rådet som 
uppdragsgivare. Övriga jobbcoacher har också lång erfarenhet av att arbeta med 
individuell coachning och mentorskap. 
 
7. Fakta: 
 
4 st coacher 
Willfox Communication AB, Badviksvägen 14, 424 57 Gunnilse 
Telefon: 0768 -889 789 
Öppettider: kl. 9-16 
maria@willfox.se 
www.willfox.se/jobbcoachning.pdf 
 
8. Allmän beskrivning:  
För mer information om coacherna och hur vi arbetar, besök: 
www.willfox.se 
www.spirar.se 
 

Samråd gärna med oss och din kontaktperson på AF för att hitta just den jobbcoach som 
kommer att passa dig allra bäst. Det är vårt uppdrag och vår ambition att just du ska 
utvecklas. Genom coachningen vill vi att du ska känna att du får värdefulla kunskaper och 
insikter inför framtiden. Vi brinner för att få människor att nå sina mål. 
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