Rusta och Matcha
Rusta och Matcha är för dig som snabbt behöver att hitta ett arbete eller börja
studera. Du behöver ett beslut från Arbetsförmedlingen för att börja hos oss. Du har
även möjlighet till praktik, validering eller yrkeskompetensbedömning om
Arbetsförmedlingen gör en bedömning att det är motiverat och kan leda till arbete
eller studier. Du som är ny i Sverige kan kombinera tjänsten med SFI studier.

Ansök till oss
Du börjar med att kontakta Arbetsförmedlingen och berättar att du vill ansöka till
oss. Arbetsförmedlingen beslutar om du har rätt till tjänsten, därefter kan du välja
oss. När du har valt oss får du ett beslut genom Arbetsförmedlingen. Får du ett
positivt beslut från Arbetsförmedlingen kontaktar vi dig med ett startdatum!

Vad vi erbjuder
Personlig handledare som tillsammans med dig kartlägger dina
kompetenser. Du har individuella möten med din handledare varannan
vecka
Eget schema med aktiviteter som passar dig och dina behov
Kompetens- och branschkartläggning
Matchning mot arbetsgivare med anställningsbehov
Tillgång till våra företagsnätverk
Marknadsföring av dig via sociala medier och vår kandidatbank
Stöd i att skriva CV och personligt brev
Intervjuträning och förberedelse inför arbetsintervju
Stöd i att följa upp sökta jobb
Kontakter med arbetsgivare
Studiebesök
Information om utbildningar och hjälp med att söka utbildning
Seminarier och kortare utbildning
Information och vägledning av studie- och yrkesvägledare
När du deltar får du möjlighet att göra en beteendestilanalys (DISC-analys).

Du får då en personlig beteendeprofil och rapport att använda i ditt
jobbsökande eller för intervjuer. Vi använder också profilen när vi matchar
dig mot lediga jobb eller lämpliga utbildningar.

Kontakta oss
Har du frågor? Kontakta gärna oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda dig och
hur en ansökan går till. Alla våra medarbetare har stor kännedom om
arbetsmarknadens möjligheter, villkor och krav och tillgång till kontaktnät av
arbetsgivare inom flertalet branscher. Vi arbetar med arbetsmarknadsinsatser,
vuxenutbildning, integration och SFI. Just nu erbjuder vi Rusta och Matcha på dessa
orter. Kontakta gärna vår personal där, så får du veta mer om vad vi kan erbjuda
just dig!
Umeå
Nygatan 43, 903 30 Umeå Bodil Kero, 090-15 51 57
Västerås
Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås Saba Shihab, 021-83 19 25
Lidköping
Nya Stadens Torg 10, 531 31 Lidköping Lollo Bloom, 0510-48 52 60
Trollhättan
Lasarettsvägen 9, våning 4, 461 52 Trollhättan Malin Imming Bagge, 0522-64 29 31
Vänersborg
Hamngatan 3, våning 2, 462 33 Vänersborg Malin Imming Bagge, 0522-64 29 31
Uddevalla
Kungsgatan 37 B, 451 30 Uddevalla Malin Imming Bagge, 0522-64 29 31
Välkommen till Eductus!
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