Skövde
Eductus Skövde
Står du inför ett vägval i livet? Hitta ett jobb eller skaffa en utbildning? Vi hjälper dig
att komma framåt, coachar och stöttar dig så att du kan nå dina mål.
Vi har en mångårig erfarenhet av att stötta och hjälpa människor att hitta nya vägar
i livet. Ibland är det svårt att vara kreativ när jobben försvinner och då kan det vara
värdefullt att se situationen ur ett annat perspektiv. Att se möjligheter i stället för
hinder är vår vision. Vi gör det tillsammans med dig! I Skövde erbjuder vi följande
tjänster för dig som vill ut i arbetslivet, är ny i Sverige eller behöver bli bättre på
svenska.

Stöd och matchning
Stöd och matchning är för dig som på kortast möjliga tid vill börja jobba eller
studera. Här får du vägledning och stöd i att hitta jobb och utbildningar samt hjälp
med att finslipa dina ansökningshandlingar och att beskriva dina styrkor och
kompetenser. Du får också möjlighet att skapa nya nätverk och kontakter med
arbetsgivare och utbildningsanordnare. Läs mer här om hur vi arbetar för att du ska
nå dina mål så snabbt som möjligt.

Yrkes- och studieförberedande moduler
Yrkessvenska vänder sig till dig som är arbetssökande och inskriven på
Arbetsförmedlingen. Den passar dig som behöver träna svenska språket för att
klara en anställning, yrkesutbildning eller praktik i Sverige. Inga förkunskaper
krävs. Målet med yrkessvenska är att hjälpa dig att få praktik eller börja på en
arbetsmarknadsutbildning som ska leda till att du får ett jobb. Efter avslutad
utbildning får du ett intyg.

Yrkessvenska
Här lär du dig svenskan du behöver för att klara en yrkesutbildning eller praktik.
Yrkessvenskan är anpassad för olika branscher och yrken. För att du ska nå ditt mål

så fort som möjligt, börjar utbildningen med tester av språknivå, utifrån dessa och
yrke läggs dina studier upp tillsammans med din lärare hos oss. Välkommen till oss
på Eductus i Skövde!
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