Meritportföljen

• • •

Work for you erbjuder dig en tjänst där du får stöd i att ta fram, dokumentera och samla alla dina
yrkeskunskaper, erfarenheter och kompetenser. Meritportföljen ger dig även möjligheten att få
din yrkeskompetens formellt dokumenterad och intygad via validering eller yrkesbedömning.
► Så här arbetar vi tillsammans med din Meritportfölj:
Först gör vi en personlig kartläggning av din bakgrund, utbildning och arbetslivserfarenhet utifrån det
material som du själv har. Beroende på resultaten från kartläggningen blir nästa steg validering eller
yrkesbedömning. Om du har yrkeskompetens men saknar formellt bevis fortsätter du med validering
eller yrkesbedömning för att få din yrkeskompetens bekräftad på ett företag inom din utvalda bransch.
För att ge dig en kvalitetssäkrad bedömning sker valideringen eller prövningen av din kompetens i nära
samarbete med branschaktörer och följer framtagen valideringsmodell ute på en arbetsplats eller hos
en utbildningssamordnare.
• En validering resulterar i ett betyg, certifikat, licens eller dylikt.
• En yrkesbedömning genomförs så långt det är möjligt på samma sätt som en validering och resulterar

i ett kompetensintyg.

Medan vi letar efter en lämplig arbetsgivare får du information och specifik branschkunskap kopplat
till dina kompetenser och erfarenheter. Du får även information om diverse privatekonomi, exempelvis
hur du gör ett bankuttag eller hur du betalar räkningar. Efter valideringen/yrkesbedömningen ges du
studie- och yrkesvägledning för att få information om eventuella utbildningar som kan vara aktuella
utifrån resultatet av valideringen/yrkesbedömningen. För dig som inte genomfört validering eller
yrkesbedömning ges i studie- och yrkesvägledningen istället information om vad olika yrkesval kan
innebära. Du kan ta del av Meritportföljen samtidigt som du läser SFI. Vi ser till att du får ett upplägg
som blir effektivt och anpassat för just dig.

► Din färdiga Meritportfölj kommer att innehålla
•
•
•
•

Ett CV och personligt brev.
Beskrivning av din utbildning, dess innehåll, nivå och de dokument som finns.
Beskrivning av din arbetslivserfarenhet och de dokument som finns.
Beskrivning av övrig kompetens som du fått, exempelvis via föreningsliv, ideellt arbete, hobby och de
dokument som finns.
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