
Vi vill att du lyckas!
 
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? 
 
Stöd och matchning är en tjänst YrkesAkademin 
erbjuder till dig som är inskriven på arbetsförmedlingen 
och i behov av stöd i ditt arbetssökande för att öka 
möjligheten till jobb. 
 
Genom aktiviteter som självledarskap och attraktiva 
ansökningshandlingar är vårt mål din framgång! 

Så här söker du till Stöd och matchning:
För att du ska få tillgång till detta stöd måste du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen och välja YrkesAkademin som 
din STOM-leverantör.

 
STÖD OCH MATCHNING

ARBETSFÖRMEDLINGENS  
KUNDVAL

171116



VÅRA BRANSCHER 
och övriga utbildningar 
– TRANSPORT
lastbil, buss, taxi och truck.
– ANLÄGGNINGSMASKIN
grävmaskin, hjullastare, dumper, utsättare/
mätningstekniker, handräckning och anläggning
– BYGGNADSARBETARE
snickare, anläggning, golvläggning
– FASTIGHETSARBETE
tekniker, service, värd, gröna ytor
– RESTAURANG
kock, kallskänk, serveringspersonal, bartender
– INDUSTRI
industriarbete, svetsare, CNC-tekniker, 
underhållstekniker
– FORDONSTEKNIKER
mekaniker för bil, buss, lastbil eller maskin
– VÅRD OCH OMSORG
personlig assistent, hemtjänst, 
specialistundersköterska 
– LOKALVÅRD
hemtjänst, hemstädning, kontorsstädning, sanering
och serviceyrken med renhållning
– HOTELL OCH TURISM
– DATA/IT/PROGRAMMERING

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

INFO
om utbildningen

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

Det där sista lilla!
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.
Våra studie- och yrkesvägledare ger dig personlig vägledning
till rätt kompetens. Planeringen gör ni tillsammans
för att hitta rätt väg till jobb eller utbildning.

Det ska passa dig!
YrkesAkademin arbetar med individuell anpassning och stöd 
utifrån vad du behöver för att snabbt hitta ett arbete.
Ett flexibelt upplägg som innebär att du arbetar på det sätt
som passar dig bäst.
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