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Jobb & Näringsliv

Förutom jobbcoachning har Fru Bryttmar arbetsträning för sjukskrivna. Yeter Akan visar halsduken hon håller på
med för Kirsti Bryttmar. Till vänster om dem sitter Agneta Dahl, till höger Asha Abdikarim.
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Hon öppnar dörren till jobbet
VårbergKirsti Bryttmar ville jobba mer praktiskt med att hjälpa folk att få arbete. Så hon sade upp sig från
jobbet som arbetsförmedlare och startade jobbcoachföretaget Fru Bryttmar.
– Marknaden är tuffare idag, du måste hävda dig själv mycket mer än tidigare, säger hon.
– En jobbcoach ska hjälpa till med allt som den jobbsökande inte kan göra själv. Om någon har svårt att skriva cv
hjälps vi åt att skriva det. Vi övar på att ringa jobbsamtal och på att sitta i en arbetsintervju, säger Kirsti Bryttmar,
coach och VD på Fru Bryttmar.
Nu är det fem år sedan hon lämnade sitt jobb på Arbetsförmedlingen och startade eget.
– På Arbetsförmedlingen kom jag lite ifrån människorna, jag ville jobba närmare och mer praktiskt med att hjälpa
folk att få jobb, säger hon.

Idag är de elva anställda på företaget som finns i Vårberg, Järfälla och Haninge. De coachar omkring 200
personer. Coacherna och de jobbsökande träffar varandra en gång i veckan i tre månader och hjälper till med cvskrivande, jobb- och praktiksökande, och språkstöd då det behövs.
Kirsti konstaterar att det skett en stor förändring på arbetsmarknaden och villkoren för jobbsökandet sedan hon
själv gav sig ut i arbetslivet.
– På 80-talet när jag flyttade hit från Finland fanns det jobb. Jag ringde ett sjukhus och sökte jobb med min
knackiga svenska och fick komma på intervju. Till Arbetsförmedlingen skrev jag ”jag söker jobbet som
arbetsförmedlare”, kom på intervju och fick jobbet. Nu måste man hävda sig själv mer, säger Kirsti.

Den som skriver in sig på Arbetsförmedlingen idag måste inte, men rekommenderas att gå till en jobbcoach för att
få hjälp i jobbsökandet. Myndigheten får inte rekommendera ett visst företag då det anses snedvrida
konkurrensen. Ett problem, tycker Kirsti.
– Den jobbsökande är skyddslös, man hör hela tiden om oseriösa jobbcoacher. Deltagare berättar om coacher
som låtit arbetssökande coacha varandra och när de kommer hit har de inte ens fått ett cv.

Kirsti är positiv till flera av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som gjorts de senaste åren.
– Det är bra att arbetslösa får hjälp direkt, inte efter ett år. Stöd till arbetsgivare i form av nystartsjobb är också
bra, det ger möjligheter för människor som annars har svårt att få jobb, säger hon.
Även om hon får mer administrativt arbete i samband med att företaget växer vill hon inte sluta med
jobbcoachningen.
– Det är härligt att se hur folk växer när de får jobb. Att alla har jobb minskar kostnader för vård och andra
negativa konsekvenser med arbetslösheten. Jag tycker staten borde garantera de som har svårt på
arbetsmarknaden jobb med lön.
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Relaterad information

Kirsti Bryttmar
Ålder: 51 år.
Bor: i Masmo.
Familj: Man och en katt.
Gör: VD och jobbcoach på egna företaget Fru Bryttmar som erbjuder jobbcoachning,
arbetsträning för långtidssjukskrivna och etableringslots för nyanlända.

