Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

STÖD OCH MATCHNING

VAD ÄR STÖD OCH MATCHNING?

SÅ HÄR SÖKER DU TILL UTBILDNINGEN

Stöd och matchning är en tjänst som YrkesAkademin
erbjuder till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen
– och är i behov av stöd i ditt arbetssökande för att öka
möjligheten till jobb.

För att du ska få detta stöd av oss måste du kontakta
din arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen och välja
YrkesAkademin som din STOM-leverantör.
181106

INFO

om utbildningen

Jobbagent Jenny Granberg

VI VILL HJÄLPA DIG ATT FÅ ETT JOBB
Hos oss på YrkesAkademin får du matchning mot
arbete. Vi har lång erfarenhet, kan många branscher,
och har kontakt med företagen som söker personal.
Kanske passar just dina kunskaper något av företagen
i vårt nätverk?
Är du nära ett jobb men kanske saknar någon del,
kan vi ge dig rätt kompetens inom de branscher vi
utbildar i. Det kan vara en kortare utbildning eller
någon form av praktisk del.

känner i vårt kontaktnät. Vi besvarar all dina obesvarade frågor och vi hjälper dig till ett mål som du själv
sätter upp.

VI HITTAR DE OSYNLIGA JOBBEN
Visste du att 8 av 10 lediga jobb idag är osynliga?
Vi ger dig kunskap och verktyg att förstärka ditt
personliga varumärke och på så sätt påverka att
jobben hittar till dig.

UTBILDNINGEN SKA PASSA DIG

Du får ta del av olika arbetsmarknadsutbildningar som
vi bedriver runt om landet. Vår jobbagent hjälper dig
komma i kontakt med hundratals arbetsgivare som vi

Vi på YrkesAkademin arbetar med individuell
anpassning och stöd utifrån vad du behöver för att
snabbt hitta ett arbete. Det betyder att vi anpassar
utbildningen efter det som passar dig bäst – allt så
att chanserna att du lyckas blir större!

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Pernilla Blomkvist
Telefon: 070-177 58 41
E-post: pernilla.blomkvist@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00 E-post: kundservice@ya.se

VÅR JOBBAGENT HJÄLPER DIG

YA.SE

