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Saco chefsguide

Vi vill ge chefer bättre förutsättningar att leda
Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 förbund som företräder Sveriges
akademiker. Vi är en partipolitiskt obunden facklig organisation. Bland våra medlemmar
ﬁnns runt 140 000 chefer, vilket gör oss till en av Sveriges största chefsorganisationer.
Du kan vara medlem i ditt Sacoförbund genom hela din karriär. Saco och förbunden
arbetar för att du som chef ska kunna göra ett bra jobb och att det ska löna sig att vara chef.
Saco, Box 2206, 10315 Stockholm
tel vx 08-6134800, www.saco.se

Läs mer på www.saco.se/chef. Du kan också prenumerera på nyheter om chef- och
ledarskap via Sacos nyhetsbrev Chefsnyheterna: www.saco.se/chefsnyheterna

Så gör du chefskarriär

Tio råd till dig som vill göra chefskarriär
Tillsammans med Anna-Karin Engvall, senior rekryteringskonsult på Brightness Executive
Search, har Saco Chefsråd tagit fram tio råd om hur du gör karriär som chef.

På jobbet - det här kan du göra på ditt nuvarande jobb

Söka nytt jobb - det här kan du göra utanför tjänsten
6. Håll din Linkedin-profil och ditt cv uppdaterade. Du kan också lägga upp det på andra
rekryteringssajter, men Linkedin är absolut viktigast. Cv:t bör inte vara för långt. Beskriv vilka resultat du åstadkommit och en sammanfattande text om vad du vill.

1. Fokusera på att leverera resultat. Ha en helhetssyn på verksamheten – se spelplanen uppifrån. Gör inte bara de uppgifter som du fått, utan ta egna initiativ. Våga göra förändringar
och prova nytt. Säg ja till uppdrag och utbildningar som du erbjuds. En ledarskapsutbildning ger inte bara kunskap utan är också ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och bygga
nätverk.

7. Ta kontakt med 5–10 rekryteringsföretag och boka ett möte där du kan presentera dig,
vad du har gjort och vad du vill göra. Vill du byta bransch? Då kanske du behöver ta
ett steg snett neråt i karriären, för att sedan jobba dig uppåt igen. Du kan också kontakta intressanta företag direkt med en spontanansökan.

2. Satsa på att göra bra presentationer i olika sammanhang och lyft fram vad du har åstadkommit.

8. Bygg upp ett kontaktnät och skaffa dig en mentor – fråga en chef som har ett liknade
jobb som du själv skulle vilja ha. Glöm inte att underhålla dina nätverk och hålla dem
uppdaterade.

3. Signalera att du är intresserad av chefsjobb och bygg nätverk i organisationen.
4. Lär dig kulturen på arbetsplatsen och vilka formella och informella spelregler som gäller.
5. Se till att få löpande feedback från din chef, så att du vet vilka sidor hos dig själv du kan
jobba med och utveckla.

Saco Chefsråd är ett fristående råd med chefer från olika yrkesområden. Inom
rådet ﬁnns lång erfarenhet av chef- och ledarskap inom såväl privat som offentlig sektor. Rådet har bildats för att stärka kunskapen om chefers arbetssituation,
villkor och strategiska utmaningar.

9. I cv:t, på intervjun och i andra sammanhang: beskriv vad du har åstadkommit - inte
bara vilka tjänster du har haft. Berätta ”storyn” om dig själv. Var tydlig med vad du vill,
vad du kan tillföra och vad dina talanger är. Vad får dig att bli intressant och sticka ut?
Om du har tvingats hoppa av ett chefsjobb – var ärlig med det. Det är inte ovanligt och
det ser inte bra ut om du försöker dölja något.

Till sist:
10. Välj sammanhang, både inom och utanför jobbet, där du trivs och kommer till din rätt.
Om möjligt välj en chef som ser dig och lyfter dig. Fundera på dina egna drivkrafter. Att
vara chef är utvecklande, stimulerande och roligt. Men det har ett pris. Om du känner
att du inte trivs - sök nytt jobb. Stanna inte kvar om du inte känner att du har kul på
jobbet.

Tips! Kontakta gärna ditt Sacoförbund för rådgivning redan när du söker
eller blir erbjuden en chefstjänst.

