	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Stöd och matchning
När du kommer till oss så har du tagit ett första steg mot ditt nya jobb eller utbildning.
Vid din sida har du både handledare och rekryteringskonsulter som stöttar och matchar
dig på din väg till arbete. Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska hitta ett jobb eller
en utbildning som passar dig.
Är du beredd att snabbt påbörja ett nytt arbete?
Vi hjälper dig med kontakter utifrån de jobb som matchar din profil. Våra nätverk
spänner över de flesta branscher och orter, och dessa kontakter får du genom stöd och
matchning tillgång till. Allt för att du så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete som
passar dig. Våra rekryteringskonsulter bearbetar dagligen olika arbetsgivare, och våra
nätverk utökas därför kontinuerligt. Vi håller oss ständigt uppdaterade om företagens
personalbehov och matchar din profil mot lediga jobb.
Står du inför en förändring eller är osäker på vad du vill jobba med?
En handledare kommer att finnas vid din sida och tillsammans kartlägger ni din
arbetsmarknad och din väg till jobb eller studier. Är det aktuellt med studier så får du av
en studie- och yrkesvägledare hjälp att hitta rätt bland olika utbildningsalternativ, och
stöd för att du så snart som möjligt ska kunna påbörja din utbildning.
Så går du tillväga
För att få mer information om programmet stöd och matchning, kontakta din
handläggare på Arbetsförmedlingen eller maila till oss på nyttjobb@workforyou.se så
hjälper vi dig. Nämn vilken ort du vill gå på, så kommer en av våra medarbetare att höra
av sig inom kort.
Om oss
Work for you har varit verksamma inom jobbförmedling i över tio år. Hos oss arbetar
cirka 300 handledare och konsulter med djupkunskap om arbetsmarknad och näringsliv,
samt lång erfarenhet av att matcha rätt person mot rätt arbete. Gemensamt för oss alla
är ett brinnande intresse för människor och en tro på att alla har potential. Talar du ett
annat språk? Många av våra medarbetare är flerspråkiga och vi har bred kännedom om
att arbeta med språkstöd. Läs mer om oss på www.workforyou.se.
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