
  

 
 

 

 
 

ARBETSSUPPORTEN
SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

STARRBÄCKSGATAN 1,  172 74 SUNDBYBERG 
          ARBETSSUPPORTEN@SUNDBYBERG.SE

Sundbybergs stad
Där staden är som bäst

Arbetssupporten
Starrbäcksgatan 1 , 172 74 Sundbyberg

Kontaktperson:

www.sundbyberg.se/arbetssupporten 

arbetssupporten@sundbyberg.se 

08-706 85 55

Arbetssupporten
För dig som är arbetsgivare



 

Process:  Matchning, praktik 
och kontinueligt stöd för dig 
och din arbetstagare.

Arbetsgrupp
Personer som ännu inte är redo att ta steget fullt  
ut i arbetslivet förbereder sig genom att vara en  
del av Arbetssupportens arbetsgrupp. Målet är att  
få praktiska erfarenheter och få en möjlighet att  
utvecklas genom att prova på arbetsuppgifter på  
olika företag. När du som arbetsgivare tar hjälp av 
gruppen får du uppgifter utförda och stödjer  
samtidigt en person på vägen till att självständigt 
klara en praktik eller ett arbete.

Praktik och arbete
Den individ som är redo att ta steget ut i praktik eller 
arbete får individuellt stöd av arbetscoach och hjälp 
med att hitta en lämplig arbetsplats. Målet är att få 
arbetslivserfarenhet, yrkesorientering och att en 
praktik eventuellt kan leda till anställning. Arbetssupporten  

En väg till praktik eller arbete
Arbetssupporten är en arbetslivsinriktad verksamhet 
i Sundbybergs stad. Vi hjälper till med att ordna 
praktik, arbete och arbetsuppgifter till personer 
som av olika anledningar behöver stöd för att komma 
ut i arbetslivet.  Nu söker vi efter fler arbetsgivare 
som i samarbete med Arbetssupporten vill ge en 
person chansen att hitta sin plats i arbetslivet.

Vad innebär ett samarbete med 
Arbetssupporten?
Arbetssupporten kan erbjuda ditt företag hjälp med att 
rekrytera en ny medarbetare eller med att få hjälp med 
vissa uppgifter av en arbetsgrupp.   
Du som arbetsgivare hjälper en individ att närma sig 
arbetsmarknaden samtidigt som du får en resurs på din 
arbetsplats. 

Vi arbetar enligt en arbetsrehabiliteringsmodell som 
innebär att vi ger individanpassat stöd för att nå ett 
bra resultat för både personen och arbetsplatsen. Vår 
erfarenhet är att individerna vi möter har styrkor och 
förmågor som är en stor tillgång på en arbetsplats.   

Vill du ha hjälp med rekrytering? 

Du som arbetsgivare beskriver arbetsuppgifter, önskemål  
och krav för lediga praktikplatser eller tjänster och vi  
matchar behovet på din arbetsplats med rätt person  
hos oss. 

Arbetscoachen erbjuder individuellt anpassat stöd och 
handledning till både dig som arbetsgivare och din  
medarbetare under praktik eller anställning.

Uppföljning sker kontinuerligt med ditt företag. 

Om du vill erbjuda en person anställning så finns oftast  
möjlighet till någon form av anställningsstöd genom  
Arbetsförmedlingen

Vill du ha hjälp med arbetsuppgifter?

Vår arbetsgrupp kan hjälpa ditt företag med diverse olika  
arbetsuppgifter som till exempel att: kopiera, sortera,  
flytta eller montering.  

När du tar hjälp av vår arbetsgrupp så håller arbets- 
handledare kontakten med ditt företag och erbjuder  
stöd och handledning för både arbetsgruppen och  
ditt företag. 

Uppföljning sker kontinuerligt med ditt företag.

 
När du tar hjälp av Arbetssupporten
Under en praktikperiod eller när du tar hjälp av vår arbets-
grupp är individen försäkrad genom Sundbyberg stad.

Ett kontrakt skrivs mellan din arbetsplats och oss där  
ansvaret tydliggörs. Kontraktet är inte bindande och  
kan sägas upp med omedelbar verkan.

Kontakta oss gärna så berättar vi 
mer om oss och vår verksamhet. 

Du kan även få referenser på 
arbetsplatser som redan  

anlitar oss.

Intresserad av ett 
samarbete med oss?


