Ungdomars och arbetsgivares behov

Ungdomars och
arbetsgivares
behov är varken
statiska eller
generiska.

Möt ungdomar
och arbetsgivare
utifrån individuella behov.

Vi rör oss bort från att tänka i
program och ”One size fits all” och
anpassar istället bemötande och
insatser utifrån individens behov.

Steget är långt
mellan skola och
arbetsliv.
Steget är långt
mellan att vara
ungdom i ett
land, till vuxen i
ett annat.

Ge förståelse
för vägar in och
spelregler på den
svenska arbetsmarknaden.

Vi hjälper till att rita kartan och
stärka ungdomen i att själv kunna
navigera på arbetsmarknaden och
i samhället.

Outtalade förväntningar får
negativa konsekvenser.

Se till att alla
parter har rätt
förväntningar.

Vi ser till att alla har rätt förväntningar genom att hjälpa alla parter
att lyfta blicken och sikta mot
samma mål, förstå vad som ligger
framför dem och vad som kommer
att krävas.

Lång väg kvar
till en inkluderande arbetsmarknad.

Bristande
självinsikt
står i vägen för
arbete.

Motverka exkluderande normer
hos arbetsgivare
och ungdomar.

Ge ungdomen
självinsikt och
stöd att bibehålla motivation.

Vi har möjlighet att påvisa vad
som finns att tjäna på att inte alltid
välja den breda, invanda vägen
utan våga se utanför normen.

Genom kontinuerlig feedback och
stöd att agera på den, ger vi självinsikt. Genom att påvisa progress
och uppnådda delmål förebygger
vi att ungdomen drabbas av dåligt
självförtroende.

Okunskap och
förutfattade
meningar om
branscher och
yrken utgör
onödiga hinder.

Små chanser
till jobb utan
nätverk och
erfarenhet.

Svenska
språkutvecklingen blir ett
moment 22.

Ge ungdomen
förståelse för
branscher, yrken och arbetsplatser.

Hjälp ungdomar att bygga
kontaktytor och
nätverk.

Bryt språkbarriärer hos
arbetsgivare och
ungdomar.

Rusta ungdomen långsiktigt med
kunskap att göra informerade
vägval och ta sig mot sitt mål, hjälp
till att ”packa väskan”.

Genom att exponeras för arbetsgivare och andra ungdomar i såväl
fysiska som digitala kontexter
hjälper vi ungdomen att bygga
egna nätverk.

Genom att påvisa att bristande
språkkunskap inte är ett oöverkomligt hinder utan går att bryta
ner i små steg för vi ungdomar och
arbetsgivare närmare varandra.

