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Navigator Utländsk/Mars 2010

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. Genom ett nära samarbete med näringslivet kommer Navigator att underlätta arbets-marknadsintroduktionen
för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet är också att förbereda deltagarna för arbetslivets villkor
och hjälpa dem att i högre utsträckning bli anställningsbara genom kartläggning och coachningsinsatser samt
anpassad matchning och utbildning.

Navigator

- visar vägen till arbete
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Vi erbjuder dig
en personlig coach som kan ...
• ge dig strukturerade och motiverande samtal
• lära dig att skriva jobbansökningar
• ge dig stöd när du söker jobb
• hjälpa dig att hitta rätt utbildning
• hjälpa dig att sammanställa och värdera dina tidigare kunskaper och erfarenheter
• hjälpa dig att ordna arbetspraktik på ett företag eller hos en offentlig arbetsgivare. Där möter
du arbetskamrater, tränar dig i svenska språket och skapar kontakter för att hitta arbete.

Navigator är…

ett arbetsmarknadsprojekt vars främsta syfte är att på olika sätt, stärka dig för att du lättare ska kunna komma in på
arbetsmarknaden. Navigator vill ta tillvara den drivkraft du har för att göra den användbar i yrkeslivet och i samhället
i stort. Navigator är en viktig länk mellan arbetssökande och arbetsgivare.

gruppverksamhet där du kan få …
• träna på att söka jobb genom praktiska övningar
• kunskaper om det svenska samhället, arbetsmarknaden samt om regler, rutiner och koder
• göra studiebesök på företag och arbetsplatser i området
• utbildningar som passar dina behov.

Vi kräver att du ...
Vår ambition är att du…

så snabbt som möjligt kan komma ut i arbete eller studier. Vi utgår från dina tidigare erfarenheter, språk-kunskaper,
yrkeskunnande och tidigare studier eller arbetslivserfarenheter för att hitta en individuell plan för dig.

•
•
•
•

aktivt deltar i samtal, gruppaktiviteter och praktik, enligt överenskommelse med din coach
aktivt söker arbete
passar tider och anmäler frånvaro vid sjukdom eller annan anledning
i de fall det är aktuellt, fortsätter dina SFI-studier parallellt med ditt utbildningsprogram i Navigator.
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