Kontakt
Du har idag träffat:

Jobbtorg Stockholm

– din väg till jobb eller studier

Kom förbi oss eller ring:

Arbete
eller
studier
Behandling av personuppgifter
Jobbtorg Stockholm behöver behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter vi
behandlar är personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-mail. Syftet med behandlingen är att kunna behandla ditt ärende och stötta dig vidare till studier eller arbete.
I de fall du inte själv har lämnat dina personuppgifter har vi fått dem från din social
sekreterare på stadsdelsförvaltningen.
Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter är myndighetsutövning
utifrån socialtjänstlagen samt allmänintresse. När ditt ärende är avslutat kommer
dina personuppgifter gallras eller arkiveras utifrån gällande lagstiftning.

Yrkesprofil
Överenskommelse

Arbetsgivar-
engagemang
Jobbsökande

Stöd på och utanför
arbetsplatsen

Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du rätt att klaga
hos Datainspektionen. Mer information om dina rättigheter och hur staden
behandlar dina personuppgifter finns på stockholm.se/dataskydd.
Arbetsmarknadsnämnden är personuppgiftsansvarig och behandlar och beskyddar
dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg Stockholm
Telefon: 08-508 35 500
E-post: jts.kvalitet@stockholm.se

Alla kan, utifrån sina förutsättningar
och med rätt stöd, arbeta och studera.

Vad gör vi på Jobbtorg?
Jobbcoachen hjälper och stöttar dig med vad du vill arbeta
med i framtiden. Coachen kan också hjälpa till när du ska
ringa arbetsgivare, besöka olika arbetsplatser eller prova
på arbete.
Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig att komma
vidare i dina tankar att studera vidare.
IT-pedagogen är ditt stöd när du ska
skriva en a
 nsökan till ett eller flera jobb.
Tillsammans ger vi dig stöd på
arbetsplatsen och när du studerar!

Det här kan vi hjälpa
dig med:
Arbetsgivarkontakter
Studiebesök
Stöd på arbetsplatsen
Praktik
Språkpraktik
Yrkeskurser
Studie- och yrkesvägledning
Starta eget

Vad händer när jag är
inskriven på Jobbtorg?

1.
2.
3.

Vi börjar med att tillsammans prata om vem du
är och vad du vill.
Utifrån det diskuterar vi vilket arbete som passar
dig. Du har möjlighet att prova på en eller flera
arbetsplatser.
Målet är att du har arbete som
bygger på de mål du har.

Det här är viktigt för
dig att tänka på!
Att du aktivt söker arbete
Att du följer den jobbplan som ni kommit överens om
Att du följer planeringen med arbetsförmedlingen
Att du är tillgänglig så att vi och arbetsgivare kan nå dig
Kan du inte komma till planerat möte – ring oss!
Det är viktigt att du meddelar om du är sjuk eller
inte kan närvara. Jobbtorg rapporterar frånvaro
till försörjningsstöd. Frånvaro kan påverka din
rätt till ekonomiskt bistånd.

