GLADA INFLYTTARE
Vi är nu på plats i Åbyggeby, 1 mil norr om Gävle, i en liten stuga som vi
hyr då vi inte hittade den där gården vi letade efter i Hälsingland då det är
mycket som ska klaffa in. Men förr eller senare. Hur som är så har vi
lämnat Stockholm och det känns mycket bra då det primärt varit målet. Vi
älskar naturen och gillar enkelheten i Gävleborgs län. Att utan T-bana och
krångelbussar direkt komma ut i skog eller sjö. Det har vi nu och det
känns bra, samtidigt har vi kommit närmre vintern och skidåkning, men
att vi ändå har kvar närheten till våra familjer som vi når på ett par
timmar i Uppland och Sörmland. Karin har en syster här, det är allt.
Framgången kom genom att vi hade
rätt bakgrund och erfarenheter vid rätt
tillfälle kombinerat med en väl
genomarbetad arbetsansökan.
Företagsringen fick vi tag på via
letande på Internet efter potentiell
hjälp in i regionen. De var positivt
inställda till att vi ville flytta upp och
delade med sig av deras kontaktnät
efter de diskuterat våra profiler. Dessa
kontakter gav inget napp. Däremot
bidrog Företagsringen med
ett engagemang och en positiv inställning som gav den där extra
energin som kan hjälpa en att anstränga sig lite ytterligare. Något
som helt klart kan få en att nå framgång i ställer för nederlag. Det kändes
som att ni brydde er. Jag hoppas fler anammar ert sätt att jobba, att folk
med kontakter inom en region pratar med varandra istället för att allt ska
ligga hos arbetsförmedlingen. Hoppas för en positiv utveckling för er del
med många nya positiva människor in i regionen!
Med vänliga hälsningar
Daniel Rickström - fil mag biologi och nu anställd vid Ljusnan-Voxnans
vattenvårdsförbund i Söderhamn
Karin Brolin - naturvårdsbiolog och nu anställd vid Länsstyrelsen i Gävle

