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Har du erfarenheter och/eller utbildning från ett kultur-media yrke som omfattas av
Arbetsförmedlingen Kultur Media?
 
Läs mer i länkarna om våra kriterier och vilka yrken som ingår.
 
Frågorna är formulerade utifrån de krav som gäller på den svenska kulturarbetsmarknaden. 
Dina svar ger dig ett underlag som kan användas i dialogen med Arbetsförmedlingen.
Svaren kan underlätta din planering med Arbetsförmedlingen så att du får rätt stöd.
 
Alla dina kunskaper och erfarenheter räknas.
 
 
Svara på frågorna och behöver du hjälp med att förstå eller diskutera frågorna, ta 
kontakt med Arbetsförmedlingen.
1.  Personuppgifter
2.  Språk
Modersmål, ange vilket som är ditt förstaspråk:
Kan du fler språk?
Ange om du kan tala och skriva på språket eller om du kan språket på en mer enkel nivå.
Tala
Skriva
Enkel nivå
Studier i svenska
eller
Jag är anmäld och ska börja studera svenska:
3.  Akademisk utbildning - här anger du din yrkesutbildning.
Saknar du akademisk utbildning men varit professionellt yrkesverksam, kryssa 
i under - Saknar akademisk utbildning.
Har akademisk utbildning
Saknar akademisk utbildning,
men arbetat professionellt som
Bildkonstnär
Formgivare
Designer
Inredningsarkitekt
Illustratör
Animatör:
l
l
l
l
l
l
Kan du styrka din utbildning med diplom/examensbevis/kursutdrag?
Har du fått dina betyg översatta?
Har du skickat dina översatta betyg till UHR, Universitet och högskolerådet, för bedömning?
Om du saknar diplom/examensbevis/kursutdrag som styrker din utbildning.
Kan du få tag på underlagen, (kan någon skicka dom)?
Om du har akademisk utbildning: (om inte, gå vidare till avsnitt 4)
4.  Datakunskaper
Har du allmänna datakunskaper?
Har du yrkesspecifika datakunskaper?
5.  Arbetslivserfarenhet
Kan du styrka din arbetslivserfarenhet med t.ex. intyg, kontrakt, arbetsbetyg, stipendier, diplom, utställningar, pressklipp, webbsidor, mässor, portfolio eller annan dokumentation?
Har du huvudsakligen arbetat inom ditt kulturyrke?
Har du deltagit i utställning på konstmuseum, konsthall eller etablerat galleri?
Har du fått offentligt eller annat enskilt konstnärsstipendium?
Arbetsgivare/uppdragsgivare och yrkeserfarenhet inom branschen:
Vill du uppge fler arbetsgivare/uppdragsgivare, klicka på knappen "Lägg till" ovan.
Instruktion - Spara underlaget. Skriv ut om du har möjlighet eller så kan arbetsförmedlaren hämta upp underlaget när du har ett möte på Arbetsförmedlingen.
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