Navigator ...

är ett arbetsmarknadsprojekt som delvis finansieras genom EU: s sociala fond. Verksamheten bygger på ett uppdrag
från kommunstyrelsen i Krokoms kommun. Projektet startade 1 maj 2008 och pågår fram till 30 april 2011.
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Krokoms kommuns samverkansparter är Arbetsförmedlingen, LärCentrum i Krokom, Birka Folkhögskola, Krokoms
Internationella Vänskapsförening (KIV) och Östersunds kommun.

Navigator
erbjuder näringslivet, kommunen och andra
arbetsgivare möjlighet att hjälpa arbetssökande
att komma in på arbetsmarknaden
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Navigator
erbjuder näringslivet, kommunen och andra
arbetsgivare möjlighet att hjälpa arbetssökande
att komma in på arbetsmarknaden

Vår ambition är att deltagaren ...

så snabbt som möjligt kan komma ut i arbete eller studier. Vi utgår från deltagarens tidigare erfarenheter, språkkunskaper (när det gäller invandrare), yrkeskunnande och tidigare studier eller arbetslivserfarenheter för att
tillsammans hitta en individuell handlingsplan.

Vad är Navigator?

Navigator ska skapa en kompletterande arbetsförmedlingsverksamhet. Genom nära samarbete med näringslivet vill
vi underlätta arbetsmarknadsintroduktionen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden:
- Ungdomar
- Personer med utländsk bakgrund
- Personer mellan 25-64 år som står långt från arbetsmarknaden
Syftet är också att förbereda deltagaren för arbetslivets villkor och hjälpa dem att bli anställningsbara i högre
utsträckning, genom kartläggnings- och coachningsinsatser samt anpassad matchning och utbildning.
Alla deltagare får en personlig coach.

Vi erbjuder
•
•
•
•
•
•
•

tillgång till motiverade praktikanter
tillgång till matchad arbetskraft
täta uppföljningar
handledarutbildning
en kontaktperson för varje praktikant och korttidsanställda
att coachen vid behov deltar under arbetsplatsintroduktionen
er möjlighet att hjälpa ungdomar och invandrare att komma in på arbetsmarknaden.

Navigatorprojektet bygger på erfarenheter från JobbsökarCentrums samarbete mellan kommunen och
arbetsförmedlingen.
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