OM MISA

HUR KAN DU FÅ TA DEL
AV MISAS STÖD?

I över 25 år har vi stöttat unga och
vuxna personer till arbetslivet och
utvecklat bra arbetsmetoder. Idag har
vi över 2000 arbetsgivarkontakter inom
olika branscher.

Kontakta din arbetsförmedlare om du är
intresserad av att få stöd av oss inom
Misa, det är Arbetsförmedlingen som
avgör om du har rätt till tjänsten Stöd
och Matchning (STOM).

Även när personer anses ha
svårigheter och hinder lyckas vi hitta
bra lösningar. Vår utgångspunkt är att
ta vara på den arbetssökandes
styrkor, önskemål och möjligheter.
Misas har ett framgångsrikt arbetssätt,
bra metoder och vana att samarbeta
med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten
Försäkringskassan samt skolor.
Vårt arbete utgår alltid utifrån dig som
arbetssökande och dina mål.
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Uppge KA-nummer till din arbetsförmedlare, för stöd av oss i Misa - i Stockholm
och Nacka nr 10046826 och i Lund
10040900.

KONTAKT
Vill du komma på ett studiebesök eller
veta mer är du välkommen att kontakta
oss.
Misa Lund 046 – 888 85 28
lund@misa.se
Bytaregatan 6 c, Lund
Misa Järva 08 – 400 221 30
jarva@misa.se
Norgegatan 2, Kista

WWW.MISA.SE
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Misa Nacka 08 – 120 21 952
nacka@misa.se
Cylindervägen 20, Nacka strand

Vill du ha ett nytt arbete eller funderar
du på att börja studera?

Stöd & Matchning
Hjälper dig hitta rätt väg.

VI STÖTTAR DIG TILL
MÅL - DU STYR.

TILLSAMMANS ARBETAR
VI MED ATT:

Vi erbjuder arbetscoachning till dig som
är inskriven på Arbetsförmedlingen och
behöver ett extra stöd för att komma
snabbt till studier eller arbete.

- Förbättra dina ansökningshandlingar
såsom CV och personligt brev

Misa arbetar efter metoden Supported
employment som bygger på att man
sätter individen i fokus. Vårt mål är
alltid att matcha dig mot rätt arbetsplats
och arbetsgivare så att du som individ
når ett arbete.

- Skapa rutiner och ge motivation
i vardagen

- Utveckla ditt nätverk

- Öka dina färdigheter inom arbetet via
praktik
- Leta och finna utbildningar
- Hitta och matcha dig till en arbetsplats
eller skola som passar utifrån dina behov
och önskemål.

Yrkesprofil

CV & Personligt brev

VARFÖR MISA?
Oavsett anledning till ditt behov av stöd
är du välkommen till Misa. Det individuella perspektivet är centralt och vi möter
dig som individ utifrån dina behov. Vi är
vana av att stötta personer som varit
utanför arbetsmarknaden.
Hos oss får du en erfaren arbetskonsulent som följer och stöttar dig i riktning
mot ditt mål.
Vi har inga färdiga lösningar utan
arbetar individuellt med dig utifrån dina
behov.
Inom företaget finns specilakunskaper,
bland annat inom psykisk ohälsa och
psykisk sjukdom. Vi har också kunskap
om ADD, ADHD och Aspergers syndrom.
Vi talar en mängd olika språk och
använder oss av metoderna Supported
Employment och IPS.
Söka arbete / Studier

Individuella samtal med studie och yrkesvägledare

Arbete/Studier/Praktik

