Stöd och matchning
Letar du nytt jobb? I så fall är Stöd och matchning en tjänst för dig. I samarbete
med Arbetsförmedlingen hjälper vi dig att nå dina mål, oavsett om du vill ha ett
jobb eller utbilda dig vidare. Nio av tio som använt oss rekommenderar våra
tjänster.

Om Stöd och matchning
Du och din handledare (jobbcoach) börjar med att undersöka nuläget. Vilka är dina
mål och vad behöver du för att nå dem? Tillsammans gör ni ett schema och
planerar in aktiviteter som passar dig. Den schemalagda tiden utgör 75 % av din
arbetsförmåga. Du träffar din handledare i enskilt samtal en gång per vecka. PRATA
MED OSS OM STÖD OCH MATCHNING ▶

Vad leder Stöd och matchning till?
Målet är jobbet! För att hitta jobbet får du till exempel stöd i kontakter med
arbetsgivare, ta del av vårt nätverk med företag och arbetsgivare samt öva inför
intervjuer. Studier – om du behöver en utbildning för att få jobbet så får du hjälp att
hitta rätt utbildning och att ansöka.

För vem passar Stöd och matchning?
Stöd och matchning vänder sig till dig som varit arbetssökande under en längre tid.
Din plan skapas efter det du behöver.
Delkurser som ingår
Stöd och matchning mot arbetsgivare med anställningsbehov
Hur du hittar och söker jobb
Att skapa ansökningshandlingar
Intervjuträning och förberedelse inför arbetsintervju
Hur du följer upp sökta jobb
Kontakter med arbetsgivare
Studiebesök
Information om utbildningar och hjälp med ansökan

Seminarier och kortare utbildning
Information och vägledning av Studie- och yrkesvägledare
Om du vill får du göra en beteendestilsanalys (DISC-analys). Du får då en personlig
beteendeprofil och rapport att använda i ditt jobbsökande eller för intervjuer. Vi
använder också profilen när vi i matchar dig mot lediga jobb. Om du inte pratar så
bra svenska så ger vi dig språkstöd.

Vilka förkunskaper krävs?
Du behöver inte ha några specifika förkunskaper, men måste vara inskriven på
Arbetsförmedlingen och göra ansökan genom dem.
Varför välja Eductus?

Vi ger dig verktygen som krävs för att nå det som är rätt för just dig.
Vårt breda kontaktnät av arbetsgivare och företag ger dig chansen att få in
en fot på en riktig arbetsplats.
Nio av tio arbetssökande som deltagit kan rekommendera vår tjänst.

Anmälan - hur börjar du?
Arbetsförmedlingen beslutar om du har rätt till tjänsten, därefter kan du välja
Eductus. När du har valt oss får du ett beslut genom Arbetsförmedlingen. Vi
kommer då att kontakta dig med ett startdatum där du får träffa oss personligen.
Under första mötet gör vi en personlig planering tillsammans, sedan är vi igång!
Steg 1 - Kontakta Arbetsförmedlingen och ta reda på om Stöd och matchning är
rätt tjänst för dig. Steg 2 - Välj oss, vi heter Academedia Eductus AB på listan Steg
3 - Vi kontaktar dig med ett startdatum!
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