
 
 
Avtalat tjänsteutbud 
 CELKA ger dig ett personligt bemötande – där Du är sedd.  
 CELKA hjälper dig att omformulera dina drömmar till konkreta mål  
 CELKA coachar dig i att vara kreativ i dina tankegångar om nytt jobb och 
utveckling.  
 CELKA erbjuder en grundlig kartläggning av din kompetensprofil, utbildning  
och arbetslivserfarenhet, intresseområden och personliga och yrkesmässiga  
förutsättningar.  
 CELKA erbjuder coaching i att skriva vinnande cv och träffsäkra  
ansökningsbrev.   
 CELKA erbjuder workshops – där du får träna inför kommande  
anställningsintervjuer   
 CELKA erbjuder sig att vara bollplank i sökande efter plats för Praktisk  
kompetensutveckling hos arbetsgivare eller/och i sökandet efter en ny  
anställning  
 CELKA erbjuder information och strategier för att skapa kontakt med lokala  
aktörer, för att skapa nätverk för praktik och arbete.  
 CELKA erbjuder coaching i kommunikation kopplat till arbetsplats och yrke 
 
Yrkesinriktning 
Pedagogiskt arbete 
Kultur, media, design 
Administration, ekonomi, juridik, 
Socialt arbete 
 
Geografiskt område 
Norrköping, Linköping 
 
Utbildning/ erfarenhet 
CELKA:s kunder kommer idag från både privat och offentlig sektor. Vi möter  
Kunder från olika branscher. Orsakerna kan vara behov av utbildning  
karriärscoaching, motivationsutveckling, omorganisation, chefscoaching etc.  
  
CELKA:s styrkor ligger inom områdena kommunikation, entreprenörskap och  
ledarskap. En stor tro på människans potential finns med i mötet med kunderna.  
  
Milou Häggå, VD för CELKA har akademisk utbildning inom kommunikation,  



 
 
 
pedagogik och etik. Hon är också utbildad gymnasielärare och har senare  
vidareutbildat sig ytterligare inom Ledarskap och till Certifierad Coach, Chefscoach  
 
 
och Teamcoach. Samtliga kurser och utbildningar är kvalitetsgranskade av ICF 
(international coach federation, www.icf.org) 
  
Vill du veta mer om företaget CELKA Coaching & Utbildning www.celka.se.   
Kontaktperson: Vd Milou Häggå 0709-324289, milou@celka.se 
 
Referenser 
Arbetslösa lärare, Vikarierande lärare, Chefer inom privat och offentlig sektor vilka 
har efter coachingprogram fått jobb eller utvecklats i sin karriär. För mer information 
om referenser kontakta CELKA.  
Kontaktperson: Vd Milou Häggå 0709-324289, milou@celka.se 
 
Fakta 
CELKA Utbildning & Coaching är en enskild firma där främst ägaren av företaget, 
Milou Häggå arbetar. CELKA konsulterar vid behov in duktiga medarbetare. CELKA:s 
lokaler finns mitt i centrala Norrköping på Södra Promenaden. CELKA har flexibla 
öppettider vilket innebär att du behöver boka tid via telefon eller mail. 
 
Vill du veta mer om företaget CELKA Coaching & Utbildning www.celka.se   
Kontaktperson: Vd Milou Häggå 0709-324289, milou@celka.se 
 
Allmän beskrivning 
På CELKA får du ett personligt bemötande med skräddarsytt upplägg anpassat till 
dig som person. Den 2 juni 2009 skrev Norrköpings tidningar en artikel om CELKA 
och Milou Häggå, ” Stora krav på Coachen”. Där kan du läsa mer och se bild på 
CELKA: s coach. 
 
 
www.nt.se/ekonomi/artikel.aspx?articleid=5303377 
 
 
 
VÄLKOMMEN! 
 
 


