
VAD KAN DU GÖRA HOS OSS?

 
TJÄNSTEN SPRÅK OCH ARBETSINTRODUKTION
Tjänsten 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.

VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG? 
- Stöd under studietiden
- Vi hittar en arbetsplats där du får öva din svenska
- Studie och yrkesvägledning
- Skriva CV
- Ordna möten med arbetsgivare
- Hitta möjligheter till validering av tidigare erfarenheter

VILKA BRANSCHER  

MISA har ett stort och väl upparbetat nätverk med över 2000 arbetsgivare inom flera branscher. Exempel 
handel, hotell & restaurang, vård & omsorg, skolor, bygg och IT.

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 nacka@misa.se
Våra lokaler finns på Cylindervägen 20, 131 52 Nacka strand 
                                                                          

      WWW.MISA.SE

JOBBEXPERT - NACKA KOMMUN
Misa är en av Jobbexperterna i Nacka kommun  
och vi levererar tjänsterna; 
Förstärkt jobbpeng, Jobbpeng grund samt  
Språk- och Arbetsintroduktion.

TJÄNSTEN FÖRSTÄRKT JOBBPENG 
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, som t ex en funktionsnedsättning, ej avslutad utbildning, 
bristande språkkunskaper eller långtidssjukskrivning etc. Hos oss får du en 
arbetskonsulent som vägleder dig hela vägen fram till ditt mål. Du styr, vi stöttar.

- Tillsammans med dig kartlägger vi 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.
- Behöver du hälsobefrämjande insater samt motiverande samtal erbjuder vi det.
- Vi matchar dina behov och önskningar mot lämpligt arbetsområde och arbetsplats/studier.


