
Jobbexperten
Vill du ha ett nytt arbete eller vill 
du börja studera?
Vi stöttar dig att hitta rätt väg!
Misa är en av Jobbexperterna i Nacka kommun och vi 
levererar tjänsterna; Förstärkt jobbpeng, Jobbpeng 
grund samt Språk- och Arbetsintroduktion.

Sagt om oss
”Jag är verkligen glad att 
jag hittade er, visste inte 
att det fanns något 
liknande.
Jag känner att jag fått 
stöd med idéer och 
möjliga tänkbara vägar 
att nå mitt mål.”

Förstärkt jobbpeng är för dig som har extra behov av stöd för att komma ut på 
arbetsmarknaden. Det kan finnas flera orsaker till varför stödet behövs, det kan vara 
en funktionsnedsättning, ej avslutad utbildning, bristande språkkunskaper eller 
långtidssjukskrivning.

Tjänsten språk och arbetsintroduktion är för dig som har bristande kunskaper
i det svenska språket. Parallellt med att  du läser svenska på SFI, är du ute på en   

arbetsplats för att träna språket praktiskt samt skaffa värdefull arbetslivserfarenhet
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Du styr, vi stöttar

Misas arbetskonsulenter har lång erfarenhet av att stötta personer till arbete.
Hos Misa får du tillgång till ett stort kontaktnät av arbetsgivare.. 
Vi har också bred kunskap om psykisk ohälsa och om ADD, ADHD och 
diagnoser inom AST. Under åren har vi skaffat oss många 
arbetsgivarkontakter över 2000 inom olika branscher såsom handel, 
hotell & restaurang, vård & omsorg, skolor, bygg och IT.

Vår filosofi är att du styr och vi stöttar samt att alla som
vill kan finna en plats i arbetslivet med rätt stöd.

Vid tjänsten förstärkt jobbpeng gör vi detta:
- Kartlägger din kompetens, dina mål framåt och vilka behov du har.
- Förutsatt att du önskar det så samverkar vi gärna med andra aktörer.
- Du får studie-och yrkesvägledning, stöd i ditt CV-skrivande samt att vi 

utför intressetest.
- Vi lär dig jobbsökarteknik, tipsar om webbplatser för jobbsökare 

intervjuträning, samt kontakt med arbetsgivare.
- Du kan få hälsobefrämjande insatser samt motiverande samtal
- Vi matchar dina behov och önskningar mot lämpligt arbetsplats

eller studier

Vid tjänsten språk och arbetsintroduktion gör vi detta:
- Stödet ges under studietiden
- Vi hittar en arbetsplats där du får öva din svenska
- Studie och yrkesvägledning
- Skriva CV
- Ordnar möten med arbetsgivare
- Hittar möjligheter till validering av tidigare erfarenheter

Hur kan du ta del av våra tjänster?
Kontakta din karriärvägledare i Nacka kommun för att komma till oss.

Varmt välkommen att kontakta oss
08 - 515 16 167 eller amt@misa.se
Våra lokaler finns på Cylindervägen 20, 131 52 Nacka strand
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