	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  

Stöd och matchning i Lund

Hos Work for you i Lund tar du första steget mot nytt jobb eller utbildning. Vi finns
på Gastelyckans företagsområde, och har varit verksamma sedan 2012.
Vill du snabbt hitta ett nytt arbete?
Vi hjälper dig med kontakter och nätverkande utifrån de arbetsplatser som matchar din
profil. Våra nätverk spänner över de flesta branscher och orter, och dessa kontakter får
du genom oss tillgång till.
Vi hjälper dig!
Att söka jobb är på dagens arbetsmarknad inte alltid så lätt. Vi hjälper dig med konkreta
tips och råd om hur du kan tänka, planera och agera, för att underlätta i processen att
hitta passande jobb eller utbildning.
Har du varit utan jobb en längre tid? Är du osäker på vad du vill?
Ibland är det bra att stanna upp för att reflektera var man är på väg. Springer du åt fel
håll hjälper det inte att öka takten, efter en tids arbetslöshet är det dessutom lätt att bli
osäker. Utifrån dina behov och styrkor kartlägger vi din arbetsmarknad för att hitta just
din väg framåt, mot jobb eller studier. Bland vår personal finns erfarna och duktiga
studie- och yrkesvägledare som hjälper dig hitta dina styrkor och finna nya vägar. Vart
eftersom hjälps vi åt med att hitta arbetsplatser som passar dig, och ibland är vägen mot
jobb kortare än vad man först kan tro.
Så går du tillväga
För att få mer information om programmet Stöd och matchning kontakta din handläggare
på Arbetsförmedlingen. Du är givetvis välkommen att ringa eller maila oss för att få mer
information, eller för att boka tid för besök i våra trevliga lokaler på Skiffervägen 20 i
Lund.
Kontaktuppgifter:
Gibbo Hadir: 070 723 41 67
Roger Dürnberger: 070 164 46 64

Huvudkontor: Norgegatan 2b • 164 32 Kista • 010 – 709 40 90
info@workforyou.se • www.workforyou.se • facebook.com/workforyou.se

