
JOBB 5 
# 1 

Coach"en: nVå#a" 
leta efter ett 
keligt arbete' 

ur ska man tänkakving sin 
..arnar? Den frågan får Per-Olof 
Eriksson ofta i sin roll som psy- 
koiog och karriärcoach. Svaret byter 
m%@inte-sa Irompkeliit. Per-Olof Eriksson identifierar 

-Tank efter vad som intres- fyra olika satt att hantera sin kar- 
serar dig. Och varför. riar. Allt beror på vilken person 

Per-Olof Eriksson menar att i det 
man gillar att göra finns det kom- 

I ponenter som 
man kan försöka 

man villL jobba 
-W. Gillar man 

att vara' kreativ 
eller att planera 
så bör man Qr- 
söka få utlopp Per-Olof 
för det i sitt jobb. Eriksson- 
Han tar exemplet 
nied dem som gililkr matlagning. 
Det finns olika sätt att gå tillväga. 
Några slipar knivarna på torsdagen 
och planerar i detalj vad de ska 

man ar. 
Den episodiskmert som 
ständigt byter jobb och kastar 
sig från område till område. 
Stannar kanske 2-4 år. 
Sfen utvidganck I h r a  typen 
som utvidgar sin kornp6tens, 
men låter allt hänga ihop, som 
läkaren som blir barnläkare. 
Stannar 7-10 år. 
kperten specialiserar sig på 
ett smalt ämne och lär sig allt om 
del. Det ar här Nhipristagama 
finns. Stannar h r  länge som 
helst. 
Karriäristen tar sina steg när 
ratt tillfälle inffntier sig, Sta-r 
tills nästa karriärrnojlighet. 

för anrättningar i helgen. ' t + 

Andra låter sig inspirerar i &%ren sidled" är det aldrig försent, men 
och lagar mat i ett kreativt kaos. man kanskeinte plötsligt kan börja 
Båda typerna gillar matlagning, sikta på att bli börs-vd när man pas- -. r: 

. d e n  drivkrafterna är olika. Job- serat 50. 
bet ska helt enkelt svara mot de Vad ska man tank%p&nikmantetar 
talanger man*; a r  ett nytt Jobb? 

, Men hur vet man &t det börjar bli -Att det verkar roligt. Vi måste 
dags att byta jobb? våga se att det är viktigt att det är 

.. -Man far ha ett vakande öga på kul på jobbet. Men det man tycker 
sig själv. Frågar man sig om det är är roligt och stimulerande föränd- 
M att gå till jobbet och man kan ras med tiden. Vi får nya drivkraf- 

v svara ja så finsis det ingen anled- a r  nar livet förändras. 
&kg attieta efter nyttjobb. Annars Hwlihige ska man stanna på samma 
börjar det bli dags. _ _ jobb? 
Var ska man leta då7 

- --n kan . ..= 
8r. Och det bör uppmuntras av fö- manung gillar man kanske fartoch 
retaget. Organisationer somhar en fläkt och nyautmaningar. Nar- 
livs- och karriärplanering för sina får familj kanske andra projekt än - '? 
anställda blir vitaliserade och.de nytt jobb känns viktigast. 
anstäilda mår bäme. Samtidigt Man talar ju såmycket om rWi-&aet ,-,T. 

kan man behålla kompetens som på arbetsmarknaden. Har det skett 
maqbehöver. en stor förändring? 
Nar blir det för seat att göra kar- -För den somvill vara rörlig har 
riar? det blivit mycket lättare. Arbetsgi- 

-Det beror på hur man menar. varna ärmer vanavid rörlighet och 
Jag har sett många exempel på att med EU har det öppnats nya möj- 
man kan hitta ett meningsfullt och ligheter att jobba utomlands. . e 

inspirerande jobb i alla åldrar. Är BOSSE ANDERSSON 
man beredd att ta ett karriärsteg "i bo.andersson@dn.se 08-738 12 26 




