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Webbsida
säger sig
vara nya
Lexbase

Misstänkt bluffsajt. Nu kommer en ny webbplats som säger sig
erbjuda sökning i brottsregister – helt gratis. Men mycket tyder på
att det är en bluff. – Ofta vill man komma över personuppgifter,
säger Anders Olofsson vid polisens bedrägericenter. SID 2

Här är Metrojobbs
nya expertpanel

Jessica Stålhammar, Annika Ahnlund och Nina Jansdotter utgör Metrojobbs nya, vassa panel. De är specialister
på arbetsrätt, Human Resources och karriär. Varannan torsdag svarar en av experterna i tidningen på läsarnas
vanligaste frågor om jobb och karriär. Svaren hittar du också på Metrojobb.se. Ta chansen och skicka in din fråga
redan i dag! SID 24 FOTO: KINGA LEZANSKA SJÖLIN, URBAN BRÅDHE

STALL DIN FRAGA
Mejla din jobbfråga till jobbexperten@metro.se!

CAFFETTIERA stämpelkanna
3 kopp & 8 kopp. Från SEK 99,00

Barn fick
rösta fram
MP-politiker
i Haninge

Världens bästa
Karlsson
slog till
Det blev en
skön premiär för Tre Kronor
i OS. Vinst mot Tjeckien och
två mål av Erik Karlsson. SID 32

Politik. När Miljöpartiets lista till fullmäktigevalet i Haninge bestämdes deltog
flera små barn i omröstningen. – Det råder
inga jävsförhållanden för att du råkar ingå
i en familj, säger mötesordföranden. SID 4

BISTRO NOUVEAU Te & Kaffe glas
0.2 l & 0.3 l. Från SEK 14,00

CHAMBORD Tekanna
1.0 liter och 1.3 liter. Från SEK 149,00

METRO.SE HUR GÅR DET
FÖR SVENSKORNA?

I dag klockan 11.00 kvalar
skiddamerna på 10 kilometer.

BISTRO Te & Kaffe skedar
paket 6 st. Från SEK 19,00

www.bodum.com

ADVOKAT HR-SPECIALIST KARRIÄRCOACH
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De svarar på dina frågor BYT
om jobb och karriär
UPP
DIG
Lediga jobb

METRO
JOBB.SE

Metrojobb får många frågor från läsarna. Därför har vi nu samlat en panel med riktigt
vassa experter på arbetsrätt, karriär och Human Resources, HR. Varannan torsdag svarar
en av experterna på de vanligaste frågorna i tidningen. Svaren publiceras också på
Metrojobb.se. Först ut, den 27:e februari, är karriärcoachen Nina Jansdotter.

3 jobb att söka på
Metrojobb.se

Välkommen!

TRE NYA
EXPERTER
Jobb och karriär är ett brett
område. Därför känns det
väldigt bra att Metrojobb
nu får förstärkning av tre
fantastiska experter. Jag
kommer själv att ställa en
massa frågor till dem. Gör
det du med.
HANNA LARSSON,
REDAKTÖR FÖR METROJOBB.SE
HANNA.LARSSON@METRO.SE

Mer att läsa på
Metrojobb.se.
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Ordning och
reda ger ny
jobbenergi

2

3

Så söker du jobb
med ett filmklipp

Lär dig hantera en
upprörd kollega
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Jessica Stålhammar. FOTO: KINGA LEZANSKA SJÖLIN

Annika Ahnlund. FOTO: URBAN BRÅDHE

Jessica Stålhammar: Annika Ahnlund:
”Personlig integritet ”Allt större fokus
på värderingar”
är stort just nu”
Jessica Stålhammar är advokat och specialiserad på arbetsrätt, och har lång erfarenhet
av rådgivning och rättsprocesser inom området. Hon är också krönikör på DagensPS.
Vad gör du?
– Jag är advokat och specialiserad på arbetsrätt, alltså de lagar som reglerar vad
arbetstagare och arbetsgivare har för rättigheter och skyldigheter.
Vilka är de vanligaste frågorna du får?
– När och hur det är lagligt att säga upp
någon.
Vad ser du för trender inom ditt område?
– Sociala medier och personlig integritet är
stort just nu. Det har varit en del rättsfall
där anställda uttalat sig illa om arbetsgivaren i sociala medier och blivit uppsagda.
När det gäller personlig integritet handlar
det mycket om drogtester och övervakning
på arbetsplatsen.
Hur vill du hjälpa Metros
läsare?
TIPSAR OM – Genom att svara på frågor
ARBETS- och ge tips och information
RÄTT
kring den arbetsrättsliga
juridiken.

Annika Ahnlund är beteende- och personalvetare och driver HRbloggen.se. Hon syns
ofta i HR-debatten och anlitas flitigt som
utbildare och föreläsare.
Vad är ditt specialområde?
– Jag har bred kunskap inom Human
Resources, förkortat HR, det vill säga personalfrågor. Mina specialområden är framför
allt arbetsmiljö och employer branding,
alltså hur företag och organisationer blir
attraktiva som arbetsgivare.
Hur hoppas du kunna hjälpa Metros
läsare?
– Jag vill gärna försöka bidra till en bättre
arbetsplats genom att besvara frågor i stort
och smått från både medarbetare, chefer
och HR.
Vad ser du för trender
STARK inom ditt område?
FÖRETAGS- – Det blir allt större fokus
KULTUR på värderingar för att skapa
en stark företagskultur
och särskilja sig från andra
arbetsgivare. Och att sedan rekrytera
medarbetare som passar in
i kulturen.

Nina Jansdotter.

FOTO: KINGA LEZANSKA SJÖLIN

Undersköterska. Karolinska
sjukhuset i Solna söker en
undersköterska till thoraxkliniken. Vana av thoraxvård är
meriterande.

Nina Jansdotter:
”Jag vill hjälpa dem
att se sina styrkor”
Nina Jansdotter är beteendevetare och
karriärcoach. Hon har även skrivit flera
böcker om personlig utveckling och
karriärplanering och föreläser ofta i de
frågorna.
Vad är ditt specialområde?
– Jag är karriärcoach, vilket betyder att jag
hjälper människor att utveckla sig själva
och ta sig vidare i karriären.
Hur hoppas du kunna hjälpa Metros
läsare?
– Jag vill hjälpa dem att se sina egna styrkor och ge tips om hur de kan sälja in sig
själva. Det behöver de
flesta bli bättre
på.
JOBBSÖKANDET Vad ser du för
SKER MYCKET trender inom ditt
MER VIA SOCIALA område just nu?
– Jobbsökandet
MEDIER
sker mycket mer
via sociala medier.
Det gäller både de
som söker jobb, och de
som lägger ut jobbannonser och rekryterar.

2
Elektriker. Lokalförvaltningen på Göteborgs stads fastighetsorganisation utlyser en
tjänst som omfattar elarbeten i anläggningarna.

3
Software engineer .NET/C#.
Beijer electronics söker utvecklare. Du ska kunna .NET
och C# och bra med erfarenhet i TDD och SOLID.

METROJOBB.SE FRAGA EXPERTEN
Mejla din jobbfråga till jobbexperten@metro.se! På Metrojobb.se finns fler frågor och svar om jobb och karriär

SPPs PRISBELÖNTA KUNDCENTER
SÖKER FLER DRIVNA MEDARBETARE!
Academic Work söker drivna och serviceinriktade
kundcentermedarbetare i världsklass för rekrytering till SPP.
Du får möjligheten att ge service och rådgivning inom ett viktigt
område, samtidigt som du utvecklar din konsultativa sida och
får god kunskap inom långsiktigt sparande.
VI SÖKER DIG SOM:
Ŷ HAR ERFARENHET AV ARBETE I KUNDTJÄNST
Ŷ HAR ETT INTRESSE FÖR RÅDGIVNING OCH PRIVATEKONOMI
Ŷ VILL ARBETA I EN VÄLETABLERAD OCH VÄXANDE ORGANISATION

LÅTER DET INTRESSANT?
LÄS MER PÅ WWW.ACADEMICWORK.SE ELLER
KONTAKTA LIZA.RASTEDT@ACADEMICWORK.SE
ELLER 08-562 467 47 ANNONSID: 14929395

SPP

SPP är en del av Storebrand, tillsammans är vi en av
Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPPs Kundcenter är hjärtat i företaget och tog
för 2012 och 2013 hem titeln ”Sveriges Bästa Kundservice”
i SM i Kundservice. I nuläget består Kundcentret av drygt
20 personer där varje enskild medarbetare är extremt
viktig. För mer information besök www.spp.se

