Välkommen till oss!
Jobblotsen är certifierad jobb- och utbildningsexpert under
Värmdö- och Nacka kommuner

Värmdö kommun
Välj Jobblotsen i Värmdö stadshus hos
Studie- och yrkesvägledare (sfi)
Giovanna Davidsson
08-570 474 90
E-post: giovanna.davidsson@varmdo.se
Drop in
tisdagar 10.00-11.00
torsdagar 17.00-18.00

Vill du prata med oss?
Kontakta oss på telefon
076 3487471
Vi finns i höghuset, Nacka Forum,
Forumvägen 14, plan 15,
alla vardagar 10.00 – 16.00

Välkommen!
Personalen på Jobblotsen
hemsida: www.jobblotsen.se

Jobblotsens Sfi

Jobblotsens Sfi

Projektbeskrivning

Jobblotsens Sfi

Svenska mot arbetslivet (lärling)

Välkommen till Jobblotsens
värld!
I vår värld är ingenting omöjligt. Kom in till oss och

berätta om dina framtidsplaner/ ditt drömjobb.

Eftersom du är en unik person lyssnar vi först på dig.
Tillsammans kartlägger dina kunskaper, vad du har
jobbat med och vart du är på väg.
För att få ett arbete i Sverige behöver du ”verktyg”. Det viktigaste av
alla är det svenska språket.
Du är den viktigaste personen i ditt liv. Att nå dina drömmars mål
är ingen ”snabbresa”. Vi visar dig ”verktygen” men Du är den som
måste lära dig att använda dem. Det tar både tid och energi men i
slutet får du tillbaka allt du har satsat.
När du lärt dig svenska får du flera ”verktyg” av oss som leder dig till
ett arbete.

Vill du läsa Sfi hos oss?

Välj Jobblotsen på Värmdö kommun hos
Studie- och yrkesvägledare (sfi)
Giovanna Davidsson
08-570 474 90
E-post: giovanna.davidsson@varmdo.se
Drop in
tisdagar 10.00-11.00
torsdagar 17.00-18.00

Vad händer när du har valt oss?
Jobblotsen tar kontakt med dig och vi bestämmer tid för en
intervju/ språktest. Du träffar du vår lärare Mona, som är en legitimerad
Sfi-lärare med många års erfarenhet av undervisning.
Hon vill veta så mycket som möjligt om dig, för att kunna hjälpa dig att
bygga upp din svenska på bästa sätt. Ni kommer ni överens om hur
ert samarbete ska se ut, vilka tider som gäller för dig, var du ska börja
med i boken osv.
- Naturligtvis har vi en lärobok som du får anteckna i och sedan kan
använde som ”uppslagsbok”.

Vår Sfi
Språket är ditt viktigaste verktyg
Välkommen till vår Sfi! Vi vet att alla lär sig på sitt eget vis.
Det går inte att säga hur lång tid det tar för just dig att lära dig
svenska.
Om du har gått i skolan länge i ditt hemland och är van vid att plugga, kanske det går fortare för dig att lära dig svenska än om du inte
har gått så länge i skolan.
Kommer du från ett land där man har samma alfabet som vi har i
Sverige går det också fortare än om du inte hade det.

Vi vet att du lär dig svenska bäst om du umgås med svenskar samtidigt som du lär dig svenska. Därför har vi kontakt med ”Kompis Sverige”. Kompis Sverige är en ideell förening som startade våren 2013.
Mer info: http://kompissverige.se/om-oss/
När du läser Sfi kan du samtidigt bli språkpraktikant på en svensk
arbetsplats en eller två dagar. Då får du prata svenska samtidigt som
du får lära dig hur det fungerar ett svenskt företag. Efter språkpraktiken
får du ett intyg som gör det lättare för dig att få ett ”riktigt” jobb.
Jobblotsen har en egen legitimerad studievägledare som du får träffa
om du vill ha hjälp med vad du ska göra när du är färdig med Sfi- kurserna.

Arbete direkt
Efter Sfi hjälper dig med coaching, matchning, företagskontakter och
praktik.

