Jobbtorg
Att skaffa ett jobb handlar om att hitta rätt sökvägar, marknadsföra
dig själv och knyta kontakter. På kommunens Jobbtorg lär du dig hur
du ska presentera dina bästa egenskaper för arbetsgivare.
Jobbtorg är en del av arbetsmarknadsavdelningen (AMA) i Jönköpings kommun och fungerar som ett
komplement till Arbetsförmedlingen.
Vägen in
 Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen och söker försörjningsstöd, anmäls du till Jobbtorg av
socialförvaltningen.
 Om du är under 25 år och är nyinskriven på Arbetsförmedlingen men inte har försörjningsstöd,
blir du erbjuden att gå till Jobbtorg.
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Samarbete mot målet
Som deltagare på Jobbtorget stärker du dina möjligheter att få arbete och nå egen försörjning. Här får du bland
annat stöd i att skriva jobbansökningar och tips inför en anställningsintervju. Du får även ta del av
arbetsgivarkontakterna via vår företagsgrupp. Vi har också nära relationer med Arbetsförmedlingen,
socialtjänsten och vuxenutbildning. Under din tid på Jobbtorg är du inskriven på Arbetsförmedlingen och följer
den handlingsplanen, parallellt med planeringen hos oss.
Så här kan vägen från bidrag till arbete se ut
Anmälan. För att komma till Jobbtorg måste du tillsammans med din handläggare på Socialtjänsten eller
Arbetsförmedlingen skicka en skriftlig anmälan till Jobbtorget. Därefter får du en kallelse till ett första möte.
Kartläggning/vägledning: Du får en personlig arbetskonsulent och tillsammans gör ni upp en jobbtorgsplan.
För att få en bra jobbtorgsplan är det viktigt att du funderar på frågor som: Vilka erfarenheter och kunskaper
har jag? Hur kommer jag vidare? Vilka mål har jag i arbetslivet? Du har själv huvudansvaret för att komma till
egen försörjning och arbetskonsulenten fungerar som ett bollplank och stöd.
Jobbsökarkurs: Som jobbsökande är det alltid bra att uppdatera sina ansökningshandlingar (CV och
personligt brev). På jobbsökarkursen får du aktuell kunskap om arbetsmarknadens krav och möjligheter.
Studievägledare finns på plats och informerar om olika utbildningar samt hur du ansöker. Företagsgruppen
informerar om praktikplatser och vägar ut i arbetslivet.
Praktik: Ett bra sätt att pröva yrkesområden och testa dina kunskaper är att praktisera på en arbetsplats.
Genom praktik får du arbetsrutiner, skapar kontakter, får erfarenheter och referenser. Praktik kan ibland leda
till anställning på företaget. Jobbtorg samverkar med näringslivet: privata företag, offentliga organisationer
(kommun, region, stat) och arbetsmarknadsavdelningens praktiska verksamheter.
Språkträning: Om du har behov av att lära dig mer svenska finns språkträningsgrupper som är kopplade till
praktik. Det finns även grupper som på hemspråket diskuterar och informerar om arbetsmarknadens koder samt
jobbsökaraktiviteter.
Övrigt: Ibland framkommer hinder på vägen till arbete. Då stödjer vi dig i kontakten med andra aktörer.

Hitta hit
Jobbtorg har sina lokaler på Grännavägen 22 A i Huskvarna, parallellt med E4:an. Om du åker buss tar du dig
enklast hit med buss nr 101 eller buss nr 1 mot Huskvarna.

Tfn Jobbtorget: 10 27 00
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ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN
Besöksadress: Grännavägen 22 A, Huskvarna
Postadress: Jönköpings kommun,
551 89 Jönköping

