Wise Group coachar medarbetare på Fryshuset

Fryshuset och Wise Group startar ett pilotsamarbete som syftar till att utveckla
den enorma potential som finns hos de som är verksamma inom Fryshuset.
Många av dem kommer inte vidare i näringslivet. Nu ska Wise-utbildade coacher
som en del av ett CSR-projekt, använda sin kompetens och sina nätverk för att
bidra med individuell och professionell utveckling.

Fryshuset bedriver många olika verksamheter, från grund- och gymnasieskola och
nöjesverksamhet till sociala projekt som direkt adresserar vår tids allvarliga problem.
Många medarbetare som Fryshuset har anställt i sin verksamhet, har svårt att komma
vidare i näringslivet trots stor potential, engagemang och vilja. Nu inleder Wise Group ett
samarbete med Fryshuset för att coacha elva av dem att finna sin fortsatta karriärväg i
näringslivet.
”Jag arbetar för att mångfalden och jämställdheten ska öka i svenskt näringsliv. Det är
bra för näringslivet att få in medarbetare som representerar den värld de verkar i. När
jag fick höra om Wise kontaktnät på företagen och kunskap inom jobbcoachning, tyckte
jag att det lät som en klockren samarbetspartner för oss. Det är bra för ungdomarna i
vår verksamhet att komma in i näringslivet. 70 procent av alla rekryteringar sker via
kontakter och våra ungdomar och medarbetare har inte de kontakterna”, säger Leo
Razzak som arbetar med public affairs på Fryshuset.
Medarbetarna på Wise Group inspirerades av Leo Razzaks föreläsning på gruppens kickoff för ett år sedan och det var många som ansökte om att få delta i coaching-projektet
när det initierades under hösten. Elva av dem har valts ut och fått genomgå en
skräddarsydd coach-utbildning. Nu får de möta elva motiverade medarbetare från
Fryshuset tio gånger under ett halvårs tid för att coacha dem i sin personliga och
yrkesverksamma utveckling.
”Fryshusets medarbetare är mycket kompetenta och har ofta ledaregenskaper. En av
dem har sökt över 400 jobb, bara kommit på 10 intervjuer och inte fått ett enda. Vi tror
att vi med vår kunskap och våra kontaktnät ska kunna hjälpa dem en bra bit på vägen
för att överbrygga denna utmaning. Vi vet att väldigt många företag och organisationer
gärna vill bredda sin bas för att få in personer med olika kompetenser och bakgrunder i
sina verksamheter”, säger Stefan Rossi, vd på Wise Group.
”Coachprogrammet kommer att ge våra medarbetare stöd i sin personliga utveckling, de
får hjälp med att se sin egen potential i ett nytt perspektiv och få den översatt till en
möjlig yrkesutveckling.”, säger Anja Frey, verksamhetschef för Sociala perspektiv på
Fryshuset.

Wise Group AB genomför detta inom ramen för CSR projekt. Vår ambition är att bidra
med vår professionella kompetens inom personlig utveckling, rekrytering och
konsultuthyrning i andra sammanhang än i våra dagliga kunduppdrag . Wise bidrar med
sina medarbetares kompetens och tid, samt finansierar den projektledning som utgår
från Fryshusets sida.
”Jag är oerhört stolt och förväntansfull på vad programmet kommer leda till. Inom Wise
Group har vi pratat om hur vi ska kunna bidra med vår professionella kompetens inom
personlig utveckling, rekrytering och konsultuthyrning i andra sammanhang än i våra
dagliga kunduppdrag.
Vi vet att det finns enormt motiverade medarbetare inom
Fryshusets verksamheter som kanske aldrig skulle få möjlighet att ha en personlig coach.
Därför känns det väldigt naturligt och rätt för oss att engagera oss i detta” säger
Susanne Eriksson, projektledare Wise Group.

För ytterligare information kontakta: Stefan Rossi, vd, Wise Group,
stefan.rossi@wisegroup.se, mobiltelefon 0707-755339
Leo Razzak, Fryshuset, leo.razzak@fryshuset.se, mobiltelefon 0735-558898
Susanne Eriksson, projektledare Wise Group, susanne.eriksson@wiseconsulting.se,
mobiltelefon 0765-25 90 33
Anja Frey, Verksamhetschef Sociala perspektiv, Fryshuset, anja.frey@fryshuset.se,
mobiltelefon 0739-50 24 17
Wise Group är ett moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar
specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet.
Fryshuset har verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fryshuset innehåller
bland annat gymnasieskola, grundskola, skatehallar, baskethallar, danssalar,
konsertarena, musikstudios, restaurang och replokaler.
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar
specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har
kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Borås. Aktien handlas på NASDAQ
OMX First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. Våra
verksamheter är: Wise Professionals AB www.wise.se, Wise Online AB
www.wiseonline.se, Wise Consulting AB www.wiseconsulting.se, K2 Search AB
www.k2search.se, Netsurvey Sweden AB www.netsurvey.se, SalesOnly
AB www.salesonly.se, Forte Executives www.forteexecutives.se, Wise Fakta AB (tidigare
Talentum HR AB) www.talentumhr.se, Resurs Bemanning CNC AB
www.resursbemanning.se, IT-Resurs CNC AB www.itresurs.se, EkonomResurs CNC AB
www.ekonomresurs.se.

