STÖD OCH MATCHNING
Du styr, vi stöttar dig hela vägen till ditt mål!

SÖKER DU ARBETE ELLER VILL DU BÖRJA STUDERA?

Stöd och matchning vänder sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedling och vill ha hjälp med att snabbt
komma igång med arbete eller studier.

VARFÖR MISA?

Misa har har en lång erfarenhet av att stötta människor till anställning. Mycket tid och engagemang läggs ner för
att göra goda matchningar mot studier och anställning. Hos oss får du en arbetskonsulent som stöttar dig till ditt mål
och arbetar individuellt med dig. Inom företaget finns det specialkunskaper inom psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk
funktionsedsättning och vi talar tio olika språk. Misa anväder sig av bl.a av metoderna Supported Employment och IPS.
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CV & Personligt brev
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CV och personligt brev

Arbete/Studier/Praktik
Individuella samtal med
MisastudieJärva och yrkesvägledare
08 - 400 221 30

Norgegatan 2
164 32 Kista

jarva@misa.se
www.misa.se

HUR KAN JAG FÅ STÖDET?

Kontakta din arbetsförmedlare om du är intresserad av att få stöd av oss, det är Arbetsförmedlingen som avgör om du
har rätt till tjänsten Stöd och Matchning.
Uppge KA-nummer till din arbetsförmedlare, för STOM i Stockholm 10046826 och i Lund 10040900.

KONTAKTA OSS:

www.misa.se

Misa STOM i Stockholm 08 - 515 161 67 eller maila jarva@misa.se
Misa STOM i Lund 046 - 888 85 28 eller maila skane@misa.se

SUPPORT AND MATCHING

You decide, we support you towards your goal!

LOOKING FOR EMPLOYMENT OR EDUCATION ?

Support and matching is a comprehensive service that helps unemployed people who are registered at
the employment agency; with the objective of gaining employment or studying as quickly as possible.

WHY MISA?

Misa has a vast and documented history in supporting people gaining employment. You get your own workingcoach,
that will support you all the way to your goal. The main objective is that you as a participant will be more prepared to
enter the employment market or study. Misa´s employments have special skills about menthal illness, neuropsychiatric
disabilities and learning disabilities. We speak ten different languages.
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Seek and find employment or education. We collaborate within over 3000 companies in different areas

Career Profile

CV and covering letter

CV och personligt brev

Seeking work or Education

Employment/Education/Internships

Arbete/Studier/Praktik
Individual interviews with employment specialists

HOW CAN I GET THE SUPPORT?

The employment agency decide if you have the right skills for the service Support and Matching.

CONTACT US:

Misa in Stockholm 08 - 515 161 67 or mail jarva@misa.se
Misa in Lund 046 - 888 85 28 or mail skane@misa.se

www.misa.se

