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TRR i siffror
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TRR i siffrorOBS Denna bild kan tas bort om filmen om TRR visas i inledningenTRR är en stiftelse som grundades 1974 och ägs av parterna Svenskt Näringsliv och PTKTRR har 35 000 anslutna företag i det privata näringslivet som tillsammans har 950 000 chefer och medarbetare Grunden för verksamheten är omställningsavtalet och fungerar som en försäkring för de anslutna företagen. Avgiften är 0,3 % på företagens lönesumma för de anställda som omfattas av omställningsavtalet. Från och med 1 januari 2019 tillämpas en tillfällig avgiftsnedsättning som gäller tills vidare.TRR har cirka 280 medarbetare och finns på 40 orter runt om i Sverige.Av de aktivt arbetssökande tjänstemännen som sökt erhållit stöd från TRR fick nio av tio (90 procent) nytt jobb
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TRRs stöd till olika delar av företaget – vi vill visualisera när och till vem TRRs stöd riktar sig till i olika situationer.
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Ju tidigare desto bättre chans till framgångsrik förändring. Här finns också en koppling till TRR som arbetslivscoach – en partner, bollplank och stöd alltid. En tidig kontakt kan också stötta företaget i kompetensväxling genom karriärrådgivning och vägvalssamtal till enskilda medarbetare för att på det sättet även undvika uppsägningar.Idag är förändring ett normalläge för de allra flesta företag. Det ställs höga krav på arbetsgivare, chefer och medarbetare om att vara öppna för förändringar i arbetslivet.TRR uppdrag är att stärka företag i förändring. Det gör vi genom rådgivning, kompetensutveckling, ekonomisk ersättning och matchning på alla nivåer i företaget. Vi vill att det ska kännas tryggt, enkelt och effektivt.



Kunskap, erfarenhet 
och stöd i omställningen

Före Efter

Alltid

Under

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under omställningen handlar mycket av TRRs stöd om att förmedla kunskap och erfarenhet i vad som händer, vilka reaktioner som kan komma och vikten av kommunikation och planering. Här finns mycket att vinna på att rusta och förbereda chefer, HR och fackliga i sin roll vid omställning. 
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TRR står som en aktiv och drivande partner till dem som måste lämna företaget – att se framåt och komma vidare.TRR stöttar också företagsledningen i förändringsledning för att hålla engagemanget bland dem som är kvar och hålla kursen framåt i företaget.
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Det är verkligen ett kretslopp av kompetens – den som lämnar här, hittar en ny plats där och tillför ny kompetens hos en annan arbetsgivare. Vi kan kalla det ett kretslopp av exponentiell kompetens.Klienten kommer till TRR, stannar upp och reflekterar. Tillsammans med TRR och andra personer påbörjas en inre och yttre resa där reflektion och kompetensutveckling sätter en ny kurs för klienten. Resultatet blir att klienten kommer ut på arbetsmarknaden igen med en mer medveten, kunnig och tydlig profil. Helt enkelt en bättre 2.0 version av sig själv!Företag och individ och samhälle vinner på en rörlig och hållbar arbetsmarknad och det är vad TRR arbetar för – alltid. Genom att erbjuda sin kunskap om förändringsarbete och arbetsmarknad även när omställning inte är aktuellt.



De fick en positiv lösning med TRRs stöd
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Tjänstemän som på olika sätt med hjälp och stöttning av TRR på vägen mot en positiv lösning. Madeleine – studier | Patrik - Starta företagYann – branschbyte | Eva - nytt jobb



TRR Kontaktcenter 

Telefon: 020-877 877

Mejl: kontakt@trr.se 

trr.se

För frågor och information
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Kontaktcenter svarar för hela landet Ring eller mejla oss mån–fre 08.30–17.00Exempel på frågor: Hjälp med cv och brev.Stöttning inför intervju.Hur funkar det med Arbetsförmedlingen, A-kassa, inkomstförsäkring och AGE?Hur anmäler jag mig till en aktivitet?
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