
Sök nytt jobb, eller bli uppsökt – Kompetensbanken är ditt verktyg

Du når kompetensbanken på www.ifmetall.se/kompetensbanken
Sök nytt jobb

– bli eftersökt!



Sök nytt jobb, eller bli uppsökt – Kompetensbanken är ditt verktyg

Du når kompetensbanken på www.ifmetall.se/kompetensbanken



Sök nytt jobb, eller bli uppsökt – Kompetensbanken är ditt verktyg

Du når kompetensbanken på www.ifmetall.se/kompetensbanken

Använd kompetensbanken 
för att hålla koll på hur väl 
du matchar industrins krav. 
Är du student ger kompe-
tensbanken en kontaktyta 
mot företag i branschen.

Har du nytta av IF Metalls 
kompetensbank?
Självklart har du nytta av kompetensbanken, där 
matchar du dig själv mot lediga tjänster hos företag som 
söker just din kompetens. Snabbt och smidigt kan du 
fylla i dina kunskaper, skapa snygga ansökningshand-
lingar och leta nytt jobb.

Du som i dag har ett arbete kan använda kompetens-
banken för att hålla koll på hur väl du matchar de krav 
som ställs på arbetsmarknaden i dag. Tänk på att upp-
datera med dina nya kunskaper fortlöpande, så är du väl 
rustad om du skulle ställas inför ett varsel i framtiden. 
Du får också ett bra underlag för dina utvecklingssamtal 
i ditt nuvarande jobb.

För dig som studerar är kompetensbanken ett bra sätt 
att få kontakt med företag i branschen när utbildningen 
går mot sitt slut. 

IF Metalls kompetensbank är ett långsiktigt och viktigt 
verktyg i förbundets arbete med kompetensförsörj-
ningen inom industrin.
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Det går snabbt och lätt att 
nå kompetensbanken på 
webben, www.ifmetall.se/
kompetensbanken.

Snabbt, smidigt och snyggt
En tydlig användarguide hjälper dig att föra in dina 
uppgifter på ett enkelt sätt. Utifrån dina samlade 
meriter och kunskaper som du registrerar i IF Metalls 
kompetensbank får du flera förslag till färdiga cv:n och 
personliga brev. Självklart följer dina inmatade uppgifter 
med till ditt cv. Resultatet blir lättläst, lätt att hitta i och 
hjälper dig att lyfta fram kunskaper som är viktiga för 
jobbet eller studieplatsen du söker.

Du kan även redigera dokumenten så att de passar dig 
bättre om du inte är helt nöjd. Det fungerar lika bra om 
du sitter vid en dator eller använder en läsplatta. 

Allt på ett ställe – när du behöver det
Genom att du löpande registrerar in dina nya kunskaper 
har du alltid tillgång till aktuella uppgifter den dag de 
behövs. Du kan även ladda upp intyg, betyg och koppla 
referenser till tidigare sysselsättningar.
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Varför registrera uppgifter 
om jag har ett jobb i dag?
Att kompetensregistrera innebär att det blir lättare att 
följa och att ställa krav på en kontinuerlig kunskaps-
utveckling. Systemet kan även användas av klubbar för 
att kartlägga och driva kompetensutvecklingsfrågor på 
arbetsplatserna. 

Du kan mer än du tror
Kompetensbanken hjälper dig att lyfta fram sådana kun-
skaper som inte alltid kan bestyrkas med formella intyg 
eller examensbevis. Det kan vara allt ifrån IT/datakun-
skaper, ledaruppdrag från föreningslivet, förtroendeupp-
drag (kassör, sekreterare eller liknande), språkkunskaper 
med mera. Du får även hjälp att lyfta fram dina person-
liga egenskaper. Sociala kunskaper och färdigheter 
handlar om att leva och arbeta med andra människor 
där kommunikation är viktigt och lagarbete har 
avgörande betydelse. Dessa färdigheter utvecklas ofta i 
dina fritidsaktiviteter.

Marknadens bästa jobbmatchning 
förebygger arbetslöshet
Kompetensbanken kompletterar Arbetsförmedlingens 
insatser, men du behöver inte vänta på att uppsägnings-
tiden gått ut. Redan vid ett varsel är du ett steg närmare 
ett nytt arbete med hjälp av kompetensbanken. 

Genom att IF Metall utgör länken mellan företag i indu-
strin som söker arbetskraft och medlemmar som söker 
arbete inom samma sektorer erbjuder vi marknadens 
bästa matchning till nytt jobb.

Tjänsten är gratis för arbetsgivarna och ingår i med-
lemsavgiften för medlemmarna, vilket gör den konkur-
renskraftig. Systemet är dessutom väldigt användar-
vänligt och nås överallt via webben, när det passar dig.

Förutom att kompetens-
banken gör din yrkeskom-
petens sökbar, hjälper den 
dig att lyfta fram sådana 
kunskaper som inte alltid 
kan bestyrkas med formella 
intyg eller examensbevis.
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Frigör resurser – möjlighet att ställa 
krav på utbildning
Även omställningsföretagen, som arbetar med uppsagda 
medlemmar på företag med kollektivavtal, kommer att 
kunna använda IF Metalls kompetensbank för kartlägg-
ning av medlemmarnas yrkeserfarenhet. Förhoppningsvis 
frigör det i sin tur resurser till olika utbildningsinsatser
vid behov. Det blir i kompetensbanken tydligt vilka in-
satser som kan vara aktuella för de jobb som erbjuds.

Snabb information om lediga jobb
När en ledig tjänst som matchar dina registrerade 
uppgifter lagts in av en arbetsgivare kan du välja att 
automatiskt få information om detta. Med ett par 
knapptryck är sedan dina ansökningshandlingar på väg.

Kompetensbanken ökar värdet 
av medlemskapet
IF Metall är så mycket mer än lön, avtal och försäkringar. 
En förutsättning för allt det där är att industrin kan hitta 
lämplig personal och utvecklas tillsammans med för-
bundets medlemmar. Kompetensbanken ger ett stort 
stöd genom att koppla samman arbetssökande med 
rekryterande företag.

Att söka eller sökas – eller både och?
Det är genom att vara sökbar som en arbetsgivare ser 
hur du matchar de behov företaget har. Men du väljer 
själv om du vill att en arbetsgivare ska kunna söka på 
dina inmatade uppgifter, eller delar av dem. 

Du kan också välja att enbart själv söka bland de 
jobbannonser företagen registrerat in. 

Du kan självklart både stå som sökbar och samtidigt 
själv söka jobb via kompetensbanken. Det gör att dina 
möjligheter ökar väsentligt.

När en ledig tjänst som 
matchar dina registrerade 
uppgifter lagts in av en 
arbetsgivare, kan du välja 
att automatiskt få den in-
formationen.
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Genom att många uppgifter i kompetensbanken följer 
Svensk yrkesklassificering (SSYK) undviker vi onödiga 
missförstånd om vad som egentligen menas.

Jobba i ett annat nordiskt land?
Många arbetar eller bor i dag i områden som har en 
gemensam arbetsmarknad med ett annat nordiskt land. 
Det finns också många som kan tänka sig att arbeta i 
Norge, Danmark eller Finland. I kompetensbanken 
kan du söka jobb även i dessa länder. 

Tänk på att alltid prata med din avdelning om vad du bör 
tänka på om du påbörjar arbete utomlands.

Som medlem i facket får du stöd 
och hjälp när du behöver
Tjänsten är exklusiv för dig som medlem i IF Metall. Vill 
du veta mer om hur kompetensbanken kan vara till hjälp 
för dig, eller behöver du hjälp att komma i gång? Det 
finns alltid hjälp att få hos din klubb eller avdelning. 

Du kan också skicka dina frågor till 
kompetensbanken@ifmetall.se.

Kompetensbanken är en 
exklusiv tjänst för dig som 
är medlem i IF Metall. 
Du har alltid möjlighet att 
skicka frågor till kompe-
tensbanken@ifmetall.se.
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Ökar medlemskapets värde
Vare sig du är arbetslös, varslad om uppsägning, 
studerandemedlem eller vill se dig om efter nytt jobb 
har du alltid tillgång till information om lediga tjänster 
i din närhet och inom områden du har erfarenhet från.

IF Metall, 105 52 Stockholm  |  08-786 80 00  |  ifmetall.se
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