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D a t a k u r s  o c h  a r b e t s m a r k n a d s k u n s k a p

Arbetsmarknadstjänster

Nu kan du som är inskriven på jobbtorg få ta del av Misas 

specialdesignade datakurs med inriktning mot arbetsmarknaden.

Grundläggande datautbildning och arbetsmarknadskunskap

Kursen är till för dig som är nybörjare 

och handlar om att lära sig det mest 

grundläggande du behöver kunna för 

att hantera en dator och känna till om 

arbetsmarknaden.

Kort och gott hur en dator fungerar och 

hur man söker jobb!

I dagens digitaliserade samhälle 

förutsätts det i princip att man kan 

hantera en dator, surfplatta och mobil. 

Men alla har inte dessa grundläggande 

kunskaper och vi på Misa vill bidra till 

att minska den digitala klyftan genom 

att erbjuda datakurser för nybörjare. 

Målgrupp: Personer som har väldigt 

låg datakunskap och behöver 

grundläggande stöd för att kunna 

påbörja sitt jobbsökande.

Förkunskapskrav: Förstå svenska i 

tal och skrift för att kunna 

tillgodogöra sig kursen.             



På datakursen får du lära dig 

grunderna i att hantera en dator.

- Du lär dig hantera mus och

tangentbord.

- Du lär dig att skriva på datorn

genom att använda ett

ordbehandlingsprogram, till

exempel Word, PDF, bifoga filer.

På datakursen lär du dig

- Surfa på internet samt tips.

- Vad en digital brevlåda är.

- Hur skaffar du bank-id.

- Hur du deltar i ett digitalt möte.

- Vilka sociala medier finns det.

- Appar, hur använder du dem

t.ex. SL-reseplaneraren.

Se detaljerad kursplan för mer 

information. 

Efter datakursen går vi in på arbets-

marknadskunskap och dessa moment 

ingår i kursen:

- Hur du söker jobb

- Var finns jobben

- Hur använder du ditt nätverk för att hitta

arbete

- Stöd i att skapa ett slagkraftigt CV

- individuellt möte med studie och

yrkesvägledare

Kursens upplägg:  
3 pass i veckan i 5 veckor 
Totalt antal pass: 15 
Antal platser: 12 personer 

Lärare Robert Höljer och
Frida Westberg Atteman, 
Misa AB

Norgegatan 2, Kista

kl 13-16

Tisdag, onsdag, torsdag

Du anmäler dig i FLAI

För mer information kontakta 
Asso Abdullahi 08 - 515 161 67 
jobbtorg@misa.se


