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Välkommen att kontakta oss!
Vill du ha mer information? Välkommen att kontakta oss!
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Paraskevi Karazissi, Kontaktperson
Tel. 072 158 41 30
E-post paraskevi.karazissi@almauppdrag.se

Välkommen till Stöd och Matchning
på Alma Uppdrag!
www.almauppdrag.se
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Är du nyanländ eller språksvag kan vi erbjuda anpassad stöd.
Våra handledare har lång och bred erfarenhet av IT, ledarskap, rekrytering, individuell
coachning och eget företagande. Aktiviteterna består av seminarier, workshops, studie- och
yrkesvägledning och individuellt anpassade aktiviteter. Deltagarna på Alma brukar särskilt
uppskatta den inkluderande och familjära atmosfären och vårt genuina engagemang. Till
det bidrar också vår nära koppling till folkbildningen och dess humanistiska värdegrund.
Vi har många deltagare med olika bakgrunder och som befinner sig på olika kunskapsnivåer
och vi har något ett erbjuda alla. Kanske särskilt dig som har en bakgrund inom kultur/
media och alla som är intresserade av att arbeta med sig själv, hitta sina drivkrafter, sin
riktning och hur man når uppsatta mål.

Hur gör jag för att delta?

Hur gör du för att delta? Om du vill börja i ”Stöd och Matchning” på Alma kontaktar du din
handläggare på arbetsförmedlingen. Det är handläggaren som beslutar om du har rätt till
insatsen. Uppge vårt KA-nummer 10063872 eller säg bara att du vill börja på Alma Uppdrag
i Liljeholmen.

Vad är Stöd o Matchning?

Stöd och matchning är till för dig som varit arbetssökande en längre tid och behöver
intensivt och individuellt anpassat stöd i ditt arbetssökande. I samarbete med Arbetsförmedlingen stöttar vi dig att nå ditt mål, vare sig det är till arbete eller till studier. För att
börja i Stöd och matchning på Alma krävs inga förkunskaper men du måste vara inskriven
på Arbetsförmedlingen. De flesta som deltagit i Stöd och matchning på Alma har fått
arbete.

Du får ett beslut på posten om du har blivit beviljad insatsen. Sedan kontaktar vi dig per
telefon och bokar det första mötet. Då träffar du den som blir din personliga handledare
och gör en gemensam planering. Sedan är du igång med inspirerande föreläsningar,
aktiviteter och arbetsgivarkontakter.

Målet är att du ska vara ute i arbete eller studier inom tre månader. För att nå ditt mål får
du en personlig handledare som följer dig genom hela din tid i Stöd och Matchning med
regelbundna möten en gång i veckan.
Vi gör tillsammans ett individuellt aktivitetsschema med utgångspunkt från dina behov och
förutsättningar. Du får också träffa vår studie- och yrkesvägledare. Vi har ett brett kontaktnät med arbetsgivare och kan därför hjälpa dig att komma i kontakt med och matchas mot
dessa.

Vad erbjuder Alma Uppdrag?

Vi har den breda kompetensen och de effektiva verktygen för att få dig att komma ut i jobb
eller studier och vi samarbetar med arbetsgivare inom ett flertal branscher. Vi erbjuder
genuint skräddarsydda insatser, hjälp till självhjälp och unik spetskompetens inom digital
grafisk design och personligt ledarskap. Hos oss kan du därför arbeta fram ett attraktivt CV
och professionell portfolio i tryck och på web så väl som lära dig leda och styra dig själv.
Vi lär dig hitta din motivation, självkänsla, effektiv kommunikation och tränar dig inför
anställningsintervju.
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