Trollhättan
Eductus Trollhättan
Står du inför ett vägval? Hos oss på Eductus i Trollhättan kan du få hjälp. Vi har
dagliga kontakter med det lokala näringslivet och ett stort kontaktnät bland
arbetsgivare och organisationer.
Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa människor att hitta nya vägar i livet. Det
kan vara svårt att tänka kreativt när jobben försvinner, så därför kan det vara
värdefullt att få hjälp med att se sin situation utifrån ett annat perspektiv. Att se
möjligheter i stället för hinder! Vi jobbar professionellt utifrån var och ens
förutsättningar, och vi gör det med glädje då vi dagligen ser resultatet att
människor utvecklas och växer.

Rusta och Matcha
Oavsett om ditt mål är att jobba eller studera får du en skräddarsydd insats hos oss,
genom vår tjänst Rusta och Matcha. I tjänsten ingår aktiviteter som anpassas efter
dina mål och behov. Om ditt mål är nytt jobb får du till exempel stöd i kontakter
med arbetsgivare, ta del av vårt nätverk med företag och öva inför intervjuer. Om
du vill studera får du hjälp att hitta rätt utbildning och att ansöka. Eductus är en del
av norra Europas största utbildningskoncern, AcadeMedia, så vi är extra bra på att
matcha dig mot utbildning.

Yrkessvenska
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.

Starta eget

Är du nyfiken på företagande? Du kanske redan har en affärsidé som du vill göra
verklighet av? Då kan vår utbildning inför start av näringsverksamhet, vara något
för dig. Du får kunskaper och stöd att pröva din affärsidé och skapa din framtida
affärsplan. Vill du veta mera så hör gärna av dig. Välkommen till Eductus
Trollhättan!
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