
Kortare väg till jobb
– så kan du som arbetsgivare bidra



Språkstödjande 
insatser
Vi ger nyanlända och alla som behöver språkstöd en möjlighet att utveckla svenska 
språket och få arbetslivserfarenhet direkt på en arbetsplats. Vill du vara med och 
bidra till att en person får ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden? 
Nu har du chansen att göra skillnad på riktigt. 

Praktik 
Innan praktikanten kommer till din 
arbetsplats är han eller hon väl förbe-
redd genom en introduktionskurs i svenskt 
arbetsliv som de får på sitt modersmål. 

Vi jobbar med en individuell matchning 
med utgångspunkt i deltagarens tidigare 
arbetserfarenheter, intressen och mål. 

Vi värnar också om din arbetsplats 
behov och vilken efterfrågan på 
kompetens ni har.

Vi erbjuder:
• En handledarutbildning där du får idéer om att 

handleda praktikanten på bästa möjliga sätt.

• Kontinuerligt stöd till handledare och praktikant 
under praktiken.

• Nytt sätt att se på din egen arbetsplats med nya 
infallsvinklar.



Kontakta oss om du är intresserad 
av att ta emot en praktikant!
Då diskuterar vi: 
• Hur vi kan samarbeta, vilka önskemål och behov din verksamhet har.

• Praktikens syfte och omfattning.

• Hur Enheten för språkstödjande insatser arbetar.

•  Praktikantens kompetenser.

Genom att erbjuda en praktikplats öppnar du möjligheter för fler av stadens 
medborgare att utveckla och vidare använda sina kompetenser. 

Verksamheten är en enhet inom Vuxenutbildning i Stockholms stad:

Webbplats: vuxenutbildning.stockholm
E-post: sprakstod@edu.stockholm.se

http://vuxenutbildning.stockholm
mailto:?subject=
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Kontakt
Enheten för språkstödjande insatser 
Besöksadress: Rosenlundsgatan 60, 116 63 Stockholm
Mer information hittar du på vår webbplats:
vuxenutbildning.stockholm
E-post: sprakstod@edu.stockholm.se

http://vuxenutbildning.stockholm
mailto:sprakstod%40edu.stockholm.se?subject=
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