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Vill du ha mer information? Välkommen att kontakta oss!
Paraskevi Karazissi, Kontaktperson
Tel. 072 158 41 30
E-post paraskevi.karazissi@almauppdrag.se

Välkommen till Stöd och Matchning
på Alma Uppdrag!
www.almauppdrag.se
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just du behöver för att nå dina mål. Ni gör ett individuellt schema med utgångspunkt från
alla de föreläsningar och aktiviteter vi erbjuder, och du deltar till 75 % av din arbetsförmåga. Du får också individuellt stöd av vår matchare, som med sitt stora kontaktnät hjälper dig
att få kontakt med arbetsgivare.
Är ditt mål att studera? Kanske behöver du byta yrkesinriktning? Då får du hjälp av vår
Studie-och yrkesvägledare att hitta rätt utbildning.
Om du behöver det kan tiden i Stöd och Matchning förlängas. Det avgör din handläggare på
Arbetsförmedlingen.

Vad erbjuder Alma Uppdrag?

Alma Uppdrag ligger i Marievik, nära vattnet på Liljeholmen. Vi har ljusa och
öppna lokaler, och eget café med terrass att ta en fika på under sommarhalvåret. Här möter du deltagare i olika insatser, liksom elever i folkhögskolans
allmänna kurs – människor med olika bakgrunder och kunskaper – i en välkomnande och tillåtande miljö, där alla blir sedda.
Här är det lätt att knyta nya kontakter, och på Alma Uppdrag finns något för alla!
På Alma Uppdrag möter du också kompetent personal med lång erfarenhet. Förutom
erfarna handledare och aktivitetsledare, finns t ex studie- och yrkesvägledare och kurator.
De leder studie-och arbetsförberedande aktiviteter, och du kan också boka tid hos dem.

Vad är Stöd o Matchning?

Stöd och matchning är till för dig som varit arbetssökande en längre tid, och behöver
intensivt och individuellt anpassat stöd i ditt arbetssökande. I samarbete med Arbetsförmedlingen stöttar vi dig att nå ditt mål, vare sig det är arbete eller studier. För att börja i
Stöd och matchning på Alma krävs inga förkunskaper, men du måste vara inskriven på
Arbetsförmedlingen. Många som deltagit i Stöd och matchning på Alma Uppdrag har fått
arbete.
Målet är att du ska vara ute i arbete eller studier inom tre månader. För att nå ditt mål, får
du en personlig handledare som följer dig genom hela din tid i Stöd och Matchning, med
regelbundna möten en gång i veckan. Du och din handledare börjar med att gå igenom vad

Stöd och Matchning på Alma Uppdrag erbjuder de aktiviteter du behöver. Vi har deltagare
med olika bakgrunder och förkunskaper, och vi har något ett erbjuda alla! Här finns
kompetent personal med lång erfarenhet av att stötta människor från olika målgrupper, t ex
akademiker, unga vuxna, människor
med psykisk ohälsa, utlandsfödda och
långtidsarbetslösa.
Genom vår studie-och yrkesvägledare
får du tillgång till intressanta föreläsningar av hög kvalitet, bland annat:
• I huvudet på en rekryterare
• Dolda jobb
• Personlig marknadsföring
• CV
• Personligt brev
• Anställningsintervju
Behöver du språkstöd? Det kan vi
erbjuda genom språkträning i grupp där
du får träna på att prata svenska och bli
mer bekväm med det.
Vi erbjuder också dataundervisning och
praktiska övningar i att skriva CV och
personligt brev.

Hur gör jag för att delta?

Om du vill börja i Stöd och matchning på Alma Uppdrag kontaktar du din handläggare på
arbetsförmedling. Det är handläggaren som beslutar om du har rätt till insatsen. Uppge vårt
KA-nummer 10037323 eller säg bara att du vill börja på Alma Uppdrag i Liljeholmen.
Du får ett beslut på posten och om du har blivit beviljad insatsen, sedan kontaktar vi dig per
telefon och bokar det första mötet. Då träffar du den som blir din personliga handledare
och gör en gemensam planering. Sedan är du igång, med inspirerande föreläsningar,
aktiviteter och arbetsgivarkontakter.

