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ABF Progress

ABF Progress 
är idag marknadsledande inom vår region.

Våra resultat med omställning visar att
metoder och arbetssätt är framgångsrika. 

Idag lyckas mer än 80 % av våra deltagare med 
att få ett nytt arbete genom att delta 

i vårt omställningsprogram,

”Ett steg i rätt riktning”.

Vi är nöjda med de fina resultaten och ödmjuka 
inför uppgiften, vi ser varje deltagare som 

en unik människa med sina egna behov 
och utvecklingsområden.



Vi gör en annan värld möjlig

ABF Progress är ett företag som specialiserat sig på 
omställning och coachning.

Vi vet att jobbet har en central roll i de flesta vuxna 
människors liv. Kort sagt, jobbet är en del av vår identitet. 

Vårt omställningsprogram, ”Ett steg i rätt riktning”, ger 
vägledning både för studier, och arbetsliv när människor 
blivit uppsagda.

Vi gör detta genom vårt individuellt utformade 
omställningsprogram. Vi låter deltagarens önskemål, 
behov och vilja styra. 

Ett delmål kan vara kompetensutveckling när så behövs 
för att underlätta en snabb återgång till arbete.

Målet med vårt arbete är att våra deltagare skall få en ny 
anställning eller starta eget. Så snart som möjligt.

När någon blir uppsagd finns ofta ett försäkringsskydd 
genom kollektivavtalen som skall hjälpa den anställde att 
så snart som möjligt komma tillbaka i arbete.

TSL är en av dessa försäkringar som vi arbetar med, en 
försäkring som har till syfte att genom stöd hjälpa den 
anställde att komma i arbete och där behov finns kunna få 
kompetenshöjning. 

Så här går det till

”Utbildning och coachning med 
individuell anpassning”

Vi besöker arbetsplatsen.

Vi beskriver och förklarar de regler som finns för A-kassa 
och Arbetsförmedlingen. 

I  anslutning till mötet bokas en ny tid med varje enskild 
person för fortsatt kartläggning av behovet av stöd och 
utbildningsinsatser.

Våra omställningscoacher träffar personen 
regelbundet allt efter det egna behovet. 

Vi på ABF Progress ger stöd till deltagarna under den tid 
som behövs för att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Det här är vad vi gör i 
omställningsprocessen

• Utreder deltagarens kompetens

• Klargör önskemål, målsättning och framtid 

• Hjälper till med utformande av CV   
 och personligt brev

• Visar på olika sökvägar

• Skapar aktivitetsplan

• Coachar och stödjer under den tid   
 personen behöver

• Informerar om A-Kassa och Arbetsförmedling


