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TRR Trygghetsrådet   

Hitta drömjobbet i sommar 
– Utnyttja semesterns många sociala tillfällen i ditt jobbsökande  

 

Få ser sommaren som ett bra tillfälle att söka jobb, men utnyttjas sommaren rätt kan den ta dig 

ett steg närmare ditt drömjobb. Vad många ofta glömmer är att mer än hälften hittar sitt jobb 

genom kontakter och nätverk.  

 

– Ett tips är därför att utnyttja de många sociala tillfällen som semestern erbjuder. Prata med 

släkt, vänner och bekanta om deras jobb, det kan ge dig öppningar till nya kontakter och 

tänkbara jobbmöjligheter, säger Claes Åberg, regionchef för TRR Trygghetsrådet 

Stockholm. 

 

Fler jobbsökartips inför, under och efter sommaren 

Claes Åberg, regionchef för TRR Stockholm, har ytterligare några tips till alla semesterfirare 

som är på jakt efter nytt jobb:  

 

 Skicka gärna semesterhälsningar till ditt nätverk och tala om att du är på jakt efter nya 

utmaningar. Berätta också vad du skulle kunna bidra med i form av kunskaper och 

erfarenheter. Följ sedan gärna upp med samtal efter semestern. 

 Ha koll på bemanningsföretagens webbplatser, de får ofta in ”akutjobb”. Dessutom 

läggs en del jobb ut redan under sommaren, så att rekryteringsprocessen kan komma 

igång så snart semestern är över. 

 Utnyttja de lugnare sommarmånaderna till att vässa ditt CV och ditt personliga brev 

samt till att skapa en attraktiv profil på karriärsajten LinkedIn.   

 Och så ett sista tips: kom ihåg att njuta av sommaren och verkligen ladda batterierna 

inför hösten! 

 

För ytterligare information 

Ann-Sofi Sjöberg  Claes Åberg 

Informationschef TRR  Regionchef TRR i Stockholm  

010-470 91 05  010-470 92 03 

0708-67 60 24  0708-67 60 57 

ann-sofi.sjoberg@trr.se  claes.aberg@trr.se  

 

 

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har nästan 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig 

partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören 

på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att coacha tjänstemän. Genom att skapa 

förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.  

 

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen 

tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 230 medarbetare på drygt 40 platser i 
landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.TRR.se. 
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