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

STÖD & MATCHNING
Hjälper dig att hitta rätt väg.
Du som är beviljad STOM, Stöd och matchning,
av Arbetsförmedlingen kan välja oss på Misa.
På Misa ger vi dig individuellt stöd i ditt sökande
efter ett nytt jobb eller studier.

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.Misa arbetar efter metoden Supported
Employment som bygger på att man sätter individen i fokus.
Målet är alltid att matcha dig mot rätt arbetsplats och arbetsgivare
så att du som individ når ett arbete.
Vår filosofi är att du styr och vi stöttar samt att alla som vill kan finna en
plats i arbetslivet med rätt stöd.

TILLSAMMANS ARBETAR VI MED ATT:
- Förbättra dina ansökningshandlingar

- Matcha dig till en arbetsplats eller skola
som passar utifrån dina behov och önskemål

- Utveckla ditt nätverk

- Skapa rutiner och ge motivation i vardagen

- Öka dina färdigheter inom arbetet via praktik

- Leta och finna utbildningar

såsom CV och personligt brev

VARFÖR MISA

Inom Misa finns inga färdiga lösningar utan vår utgångspunkt är att ta vara på dina styrkor, önskemål och
möjligheter. Inom företaget finns specialkunskaper, bland annat inom psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.
Det finns också kunskap om ADD, ADHD och Aspergers syndrom. Vi är vana att samarbeta med socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt utbildningsanordnare. Under åren har vi skaffat oss
många arbetstgivarkontakter över 2000 inom olika branscher.

HUR KAN DU TA DEL AV MISAS STÖD?

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).
Uppge KA-nummer till din arbetsförmedlare.
Stockholm och Nacka KA-nr 10046826
Lund KA-nr 1004090.

KONTAKTA OSS

Stockholm 08 - 28 74 20
Lund 046 - 460 11 36
stom@misa.se

WWW.MISA.SE

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 ideér och
möjliga tänkbara vägar att nå mitt mål.”
Från Deltagarundersökning

