Övertalig eller uppsagd?
Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för
de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv, engagerad och tar
vara på den hjälp och det stöd vi erbjuder kan
du ha ett nytt arbete inom kort. Kanske till och
med innan uppsägningstiden från ditt gamla
arbete hunnit löpa ut.
Även om din situation för tillfället kan kännas
osäker och förvirrande är det vår erfarenhet att
du kan se på framtiden med tillförsikt. Ta dig tid
att läsa igenom denna broschyr och besök vår
hemsida www.trr.se.
Ju mer du vet om dina möjligheter att få omställningsstöd – råd, stöd och vägledning till nytt
jobb eller eget företag – desto snabbare kan du
få ett nytt jobb.
Välkommen till ett samarbete med oss på TRR
Trygghetsrådet.

Ju förr du sätter igång,
desto snabbare kan du
börja ett nytt arbete
VÅR ERFARENHET är att man ska smida
medan järnet är varmt. Så det bästa är att din
jobbsökarprocess startar så fort som möjligt —
redan under uppsägningstiden. Ju längre tid
du befinner dig utan arbete desto svårare är
det att skaffa ett nytt. Därför brukar våra rådgivare rekommendera att du aktivt och tidigt
jobbar för att lösa din situation.

Du och din arbetsgivare ansöker
tillsammans
För att få TRRs råd, stöd och vägledning samt
AGE, ett kompletterande inkomstskydd, så ska
både du och din arbetsgivare skicka in ansökan till oss, ansökningsformuläret är digitalt
och du hittar det på vår hemsida www.trr.se.
På ditt eller företagets initiativ sänds din
ansökan in så snart du vet att du ska lämna din
anställning.
Genom ansökan intygas att det är arbetsbrist
som är skälet till att du lämnar din anställning.
Ansökan är också underlag för beräkning av
din AGE om det skulle bli aktuellt för dig under
en period av arbetslöshet.

Efterskydd
Skulle du bli uppsagd på grund av arbetsbrist
även på din nya arbetsplats har vi så kallat
efterskydd. Det innebär att du har möjligheten
att återknyta kontakten med din TRR-rådgivare.
Efterskyddet gäller i fem år från sista anställningsdatum. Förutsättningen är att också den

nya uppsägningen sker på grund av arbetsbrist. Observera att efterskyddet för AGE är
begränsat till två år.
Skulle du bli VD eller egenföretagare gäller
andra regler, se vår hemsida www.trr.se där
du även kan läsa mer utförligt om vad som
gäller för efterskydd.
Har du fått nytt jobb, men inom 12 månader
känner dig tvingad att säga upp dig från den
nya anställningen, har du rätt att återkomma till
TRR och din rådgivare. Tänk på att vi räknar in
uppsägningstiden i de 12 månaderna.

” Det finns massor
att göra, inte bara det
man gjort i 30 år.”
Agnetha Söderblad, före detta telefonist
Stockholm. Idag lokförare.

Låt oss lära känna
varandra

• information om andra resurser i samhället
som kan ge stöd eller assistans i speciella frågor som ligger utanför TRRs ansvarsområde

DET ÄR HELT upp till dig. Vill du, så har vi
mycket stöd och hjälp att ge dig för att du ska
komma vidare i ditt yrkesliv. Det börjar med ett
möte med någon av våra rådgivare.Därefter,
när du och din personlige TRR-rådgivare börjat
samarbeta, brukar nya möjligheter öppna sig.

Vi förväntar oss

Ditt samarbete med rådgivaren

Rådgivare med lång erfarenhet
Våra rådgivare har varit med förr:
• 83 procent har tidigare i karriären haft
personalansvar.
• 84 procent har en akademisk utbildning
• den genomsnittliga arbetslivserfarenheten är
drygt 20 år.

Våra rådgivare har en roll som kan liknas vid
den som en coach har. Tillsammans skapar ni
resultaten. De stöttar, entusiasmerar och
utmanar. De flesta av dem har lång erfarenhet
av situationer som den du befinner dig i, de
har erfarenhet från de flesta branscher och
kan hjälpa dig förbi arbetssökarprocessens
alla blindskär. Gemensamt för dem är deras
förmåga att lyssna och hjälpa dig att komma
vidare.
Dina möten med våra rådgivare är ett givande
och tagande av upplysningar, idéer och synpunkter för att konkretisera tankegångar och
ambitioner. För att du ska lyckas är ditt engagemang en avgörande faktor. Eller med andra
ord: Är du bara villig att ta steget hjälper våra
rådgivare dig att finna bästa vägen till en ny
anställning eller start av eget företag.

Du kan förvänta dig

• en kunnig personlig rådgivare, som utgår
från din situation och dina behov.
• tillgång till våra resurser, bland annat i form
av program och aktiviteter för personlig utveckling och marknadsföring.
• kontakter med andra jobbsökande.

• att du aktivt jobbar för att lösa din situation
– ditt engagemang är avgörande.
• att du ser sökandet efter ett nytt jobb, eller
förberedelserna för att starta eget, som ett
arbete som kräver intensiva insatser.

TRR Rekrytering
Genom TRR har du den unika möjligheten att
få tips om lediga arbeten. Många företag hör
av sig till TRR Rekrytering för att hitta rätt kandidater. Passar din profil med ett företags önskemål får du genom din rådgivare information
om den lediga tjänsten. Därefter är det upp till
dig att kontakta företaget.

” Vårt samtal är inte
vilket samtal som
helst. Det är ett samtal
med målfokus.”
Ellinor Liljeblad, TRR-rådgivare, Göteborg
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Trygg metodik
som fungerar
TRR TRYGGHETSRÅDET arbetar med det
som kallas omställningsstöd. Med det menas
att vi hjälper företag och framförallt deras
medarbetare med råd, stöd och vägledning
i samband med arbetsbrist och övertalighet.
Grunden för vår verksamhet bygger på ett
avtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv.
Sedan starten 1974 har vi hjälpt runt
500 000 personer med att vända en till synes
svår situation till någonting mer positivt. Vi
kallar det att skapa förändringskraft. Med det
menar vi främst vår förmåga att hjälpa varje
individ till en omstart i sin yrkeskarriär. Och
som du ser av följande har vi fog för vår
optimism:
• runt 500 000 personer har fått vårt stöd att
gå vidare i karriären sedan starten 1974.
• 9 av 10 av de aktivt jobbsökande vi stöttar
finner ny försörjning.
• 9 av 10 av dem vi hjälper går vidare till ett
likvärdigt eller bättre jobb.
• 6-7 månader är genomsnittstiden till
nytt jobb.

Du får en personlig rådgivare
Vår metodik tar hänsyn till just dina individuella behov av omställningsstöd. Kanske har
du aldrig tidigare kartlagt ditt nätverk, behövt
söka ett jobb, svarat på en platsannons eller
skrivit ett CV? Funderar du på att starta eget
företag så kan du tillsammans med din rådgivare diskutera förutsättningarna för detta.
Detsamma gäller om du behöver komplettera
din kompetens.

TRR Online
TRR Online är en webbplats för dig som omfattas av Trygghetsrådets omställningsstöd. Här
erbjuder vi verktyg och information, som
tillsammans med stödet från din rådgivare,
underlättar vägen mot nytt jobb. TRR Online är
en lösenordsskyddad webbplats där du får ett
konto.

All den rådgivning du behöver
är redan betald
De företag som är anslutna till TRR har redan
betalat för de tjänster du kan dra nytta av.
Är du osäker om ditt företag är anslutet till
TRR? Kontakta personal- eller ekonomiansvarig, alternativt din fackförening, eller läs mer
på www.trr.se.

Förutsättningar för att få
omställningsstöd

För att få omställningsstöd ska du ha blivit
uppsagd på grund av arbetsbrist, eller löpa
risk att bli det.
Omställningsstöd kan även ges om du slutat
din anställning utan att uppsägning gjorts, om
det klart framgår att du slutar på initiativ av
arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist.
En förutsättning för att få omställningsstöd är
att du är tillsvidareanställd och har arbetat
minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under
ett år vid företaget.
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Så här går det till

Kompetens

GRUNDEN I TRRs metodik kallar vi för Stötta
och utmana. Vi möter dig med respekt och
lyhördhet, alltid med utgångspunkt från din
situation. Under det enskilda samtalet kan vi,
med stöd av vår erfarenhet, i rätt tid hantera
de frågor som behövs för att du ska komma
vidare. Tiden på TRR är uppdelad i två faser.
Inledningsvis ligger fokus på rådgivning och
kunskapsöverföring, för att du ska bli skicklig
på att söka arbete. När du vet hur du effektivt
söker jobb, går samarbetet över till den andra
fasen och ett mer coachande förhållningssätt.
Din rådgivares uppgift är då att stötta och
utmana dig att hitta motivation och uthållighet
i processen. För dig gäller det att ha kraft hela
vägen tills du når ditt mål.
För att bli en effektiv jobbsökare finns det vissa
saker du behöver göra. I vår jobbsökarskola
säkerställer vi att du har rätt kunskaper. Vi har
delat upp innehållet i följande fyra områden:

Nuläge

NY
Du
skaANSTÄLLNING
få en struktur och påbörja arbetet med
att söka jobb.
• Vad kan TRR erbjuda och vad kan du förvänta dig av tiden på TRR?
• Vilka är dina behov och vilken inriktning ska
din rådgivning ha?
• Hur kommer du igång med att skriva
ansökningshandlingar?
• Hur upprättar du en preliminär tids- och
aktivitetsplan för tiden fram till nytt jobb?

NULÄGE

KOMPETENS

ARBETSMARKNAD

Du ska få insikt om vilken kompetens du har
som kan leda till nytt arbete.
• Vad kan du? Inventera dina kunskaper och
erfarenheter som kan leda till nytt arbete.
• Vem är du? Öka din självkännedom genom
att se dina egenskaper och styrkor.
• Vad vill du? Bli medveten om vilka dina
värderingar och drivkrafter är och hur dessa
påverkar vad du vill arbeta med.
• Vad gör dig unik? Tydliggör vilka dina
konkurrensfördelar är när du söker arbete.

Arbetsmarknad

Du ska få en tydlig målbild och kunskaper om
din egen arbetsmarknad.
• Vad är ditt mål och vad vill du arbeta med?
• Vilken del av arbetsmarknaden kan du definiera som din egen?
• Hur ser din framtida arbetsmarknad ut?

Marknadsföring

Du ska få god förståelse för hur du effektivt
söker arbete.
• Vilka kanaler finns det som kan leda till nytt
jobb?
• Hur ser ditt personliga nätverk ut och hur
kan det utvecklas för att leda till nytt jobb?
• Hur skriver du bra CV och ansökningsbrev?
• Hur presenterar du dig bäst i olika situationer när du söker jobb?

STÖTTA OCH UTMANA

MARKNADSFÖRING

STÖTTA OCH UTMANA
FAS 1

FAS 2

Pengar är viktigt – du
kan få inkomstskydd
ÄVEN OM MÅNGA får ett nytt jobb innan
anställningen upphör så kan det ibland bli ett
glapp när man går över från ett arbete till ett
annat. Då kan det vara tryggt att känna till det
kompletterande inkomstskyddet AGE (avgångsersätting).

Förutsättningar för att få AGE

För att få AGE måste du ha blivit uppsagd på
grund av arbetsbrist. Grundkraven för att få
AGE är att du ska:
• Ha en månadslön på minst 21 100 kr.
Detta gäller fram till den 6/9-2015.
Därefter gäller en lön på 27 100 på
grund av ändrade a-kasseregler.
• Fyllt 40 år vid sista dagen med lön.
• Ha arbetat i minst fem år på företag som
är anslutet till TRR och blivit uppsagd på
grund av arbetsbrist.
• Vara arbetssökande och inskriven på
Arbetsförmedlingen.

AGEs storlek
AGE kan ge ersättning upp till cirka 70
procent av din tidigare lön inklusive ersättningen från A-kassan. Din AGE baseras på den lön
du har haft i den anställning du sägs upp ifrån.
Vid deltidsarbetslöshet måste du förlora minst
20 procent av din arbetstid för att få AGE.
Ersättningstiden är olika lång för olika åldersgrupper.

Undantag

Det finns en del undantag och reglerna för
AGE är omfattande så läs gärna mer på
www.trr.se, i vårt produktblad om AGE eller
kontakta din rådgivare.

Snabbguide
Vem omfattas av TRRs
verksamhet?
Anställda i företag som är medlemmar i
följande organisationer omfattas av TRRs
verksamhet:
• Arbetsgivareförbund i Svenskt Näringsliv
(Utom FAO)
• KFO
• Idea
• Även anställda i företag med så kallat
hängavtal omfattas
Är du osäker på om din arbetsgivare är ansluten till TRR? Kontakta då företagets
personal- eller ekonomiansvarige, din fackförening eller använd funktionen på vår hemsida
där du kan söka på företagets organisationsnummer.

Omställningsstöd
• Du ska ha arbetat minst 12 månader. Arbetstid på minst 16 timmar/vecka och
varit tillsvidare anställd när du sägs upp.
• Du är uppsagd, eller löper risk att bli det, på
grund av arbetsbrist i företaget.
Då får du råd, tips och vägledning till ett nytt
jobb av en personlig rådgivare
från TRR.

AGE (avgångsersättning)
— kompletterande inkomstskydd
AGE är en ersättning som kompletterar A-kassan. För att få AGE ska du uppfylla vissa
kriterier:
• Du ska ha varit tillsvidareanställd sedan
minst 5 år med arbetstid på minimum 5
tim/vecka.
• Du ska ha fyllt 40 den dag då anställningen upphör.
• Ha en månadslön på minst 21 100 kr.
Detta gäller fram till den 6/9-2015.
Därefter gäller en lön på 27 100 på
grund av ändrade a-kasseregler.
• Du ska vara uppsagd på grund av arbetsbrist.

Ansökningar
Både du och din arbetsgivare ansöker direkt
på www.trr.se. Ansökan måste komma in till
TRR inom två år från din sista anställningsdag.

TRR Online

TRR Online är en webbplats för dig som omfattas av Trygghetsrådets omställningsstöd.
Här erbjuder vi verktyg och information, som
tillsammans med stödet från din rådgivare,
underlättar vägen mot nytt jobb. TRR Online är
en lösenordsskyddad webbplats där du får ett
konto.

TRR Rekrytering
Genom TRR har du den unika möjligheten att
få tips om lediga arbeten. Många företag hör
av sig till TRR Rekrytering för att hitta rätt kandidater. Passar din profil med ett företags önskemål får du genom din rådgivare information
om den lediga tjänsten. Därefter är det upp till
dig att kontakta företaget.

TRR Trygghetsrådet
TRR Trygghetsrådet har 40 års erfarenhet av
omställningsarbete. Vi arbetar som en långsiktig
partner för våra anslutna företag. Vi är den
enda oberoende aktören på den svenska marknaden
och har utvecklat en komplett metodik för att stötta
tjänstemän till nytt jobb. Genom att skapa förändringskraft
hos individen, har runt 500 000 personer fått vårt stöd att gå
vidare i karriären sedan starten 1974.
Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000
medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i
det privata näringslivet, är anslutna till TRR.
Organisationen har cirka 250 medarbetare på
drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i
Stockholm.
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