UNGA I JOBB

Unga i Jobb är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission
och Uppsala Stadsmission. Vi främjar migrationens möjligheter
genom att driva ett projekt som medfinansieras av AMIF, Asylmigrations och integrationsfonden inom EU.
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UNGA I JOBB!

Behov av arbetskraft? Vi har kandidaterna!

• Vill ditt företag ha kompetent, lojal och driven arbetskraft?
• Vill ni få snabbt och professionellt stöd i era rekryteringar kostnadsfritt?
• Vill din organisation utveckla sitt arbete för social hållbarhet?
Gör då som Ambea, Northvolt med flera; ta hjälp av vår matchningstjänst
Unga i jobb! Vi matchar ditt företags rekryteringsbehov med kompetent och
motiverad arbetskraft.
Våra kandidater är unga vuxna som omfattas
av gymnasielagen i behov av arbetslivserfarenhet på den svenska arbetsmarknaden. Som arbetsgivare får du inte bara en
driven kollega, du bidrar även till ökad social
hållbarhet genom att ni hjälper en person i
en utsatt situation.

”UNGA I JOBB” STÖTTAR HELA VÄGEN
Vi stöttar dig genom anställningsprocessen
och ser till att matchningen fungerar innan,
under och efter er rekrytering. Vi skräddarsyr
rekryteringen kostnadsfritt efter ert behov,
där du har möjlighet att ta del av hela vår
tjänst eller utvalda delar. Rekrytering genom
oss sker i tre olika moment där du kan välja
att ta del av samtliga eller välja ut de delar
som passar ert behov:

1. SKRÄDDARSYDD MATCHNING
Vi matchar ert rekryteringsbehov med
kompetent arbetskraft ur vår kandidatpool. Du får en driven kollega som är
beredd att kavla upp ärmarna och samtidigt får en ung vuxen möjlighet till ett
tryggare liv. Win-Win!

2. FÖRDJUPA ER KUNSKAP
Vi ger er fördjupad kunskap om våra
ungdomars situation och guidar genom
Migrationsverkets krav på anställning av
en kandidat från oss.

3. UPPFÖLJNING EFTER ANSTÄLLNING
Vi följer upp och säkerställer att matchningen fungerar bra även efter rekrytering och vi finns tillhands för handledning
och avstämning vid behov.

VILL DU VETA MER?
Boka ett personligt möte med oss redan
idag! Vi erbjuder flexibla möten både fysiskt
och digitalt. Fyll i formuläret genom klicka på
länken nedan så kontaktar vi dig inom kort:
uppsalastadsmission.se/unga-i-jobb
Du kan även kontakta vår ansvariga för
företagssamarbeten direkt:
Josefin Cras på 073-8421490
eller mejla till:
josefin.cras@uppsalastadsmission.se

