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STÖD OCH MATCHNING
Vi finns till för att stärka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden
och för att matcha dig till ett jobb eller en utbildning.
Frösunda Stöd och matchning hjälper dig att hitta
rätt jobb eller en utbildning som tar dig vidare – oavsett vilken bakgrund och utbildning du har. Vi har ett
stort kontaktnät inom alla branscher och engagerade
arbetskonsulenter som lotsar dig till en ny karriär. Vi
har även omkring 200 egna verksamheter inom omsorgssektorn. Det innebär att om du är intresserad av
detta område finns strålande möjligheter till praktik,
utbildning och jobb.

MED 100% FOKUS PÅ DINA BEHOV FRÅN DAG ETT
Redan första dagen kommer du tillsammans med din
personliga arbetskonsulent välja de aktiviteter som tar
dig till jobben! Du kan tala med våra erfarna studieoch yrkesvägledare och våra arbetskonsulenter delar
med sig av sina kunskaper, kontaktnät och yrkeserfarenheter. Vi öppnar också upp vårt nätverk av arbetsgivarkontakter.

METODIK
Vi arbetar efter ISA-metoden, Individuellt Stöd i Arbete,
som bygger på Supported Employment som är en
vetenskapligt utvärderad metod. Metoden är i grunden
skapad för att kunna formas efter individens behov,
med eller utan funktionsnedsättning.

Våra arbetskonsulenter har olika branscherfarenheter
men arbetar alla enligt vårt coachprogram. Det är en
resultatfokuserad jobbcoachmodell där du som individ står i fokus och där varje samtal leder processen
framåt.

DET HÄR KAN VI GÖRA FÖR DIG
Först gör vi en intervju med dig för att kunna planera
din tid hos oss. Sedan skräddarsyr vi ett åtgärdsprogram för dina behov och önskemål.
• Studiebesök och introduktion på olika arbetsplatser
• Kurser och utbildningar inom omsorg
• Lämpliga praktikplatser
• Vikariat och anställningar inom omsorgen
• Hjälp med ditt CV
• Träning i arbetsintervju
• Tillgång till våra företagskontakter
• Coachning och motiverande samtal (MI)
• Studie- och yrkesvägledning
• Dataundervisning
• Individuella samtal med din arbetskonsulent
• Arbetsmarknadsutbildning
• Hälsa och kost
• Mental träning

Vahidehs bilder

UPPLANDS VÄSBY & SOLNA
VÄLKOMMEN TILL VÅRA FRÄSCHA LOKALER I
ÖSTRA U
 PPLANDS VÄSBY OCH SOLNA
När du kommer till oss får du tillgång till all den
utrustning och hjälp som du behöver för att få bästa
möjliga förutsättningar till ditt drömjobb.
Våra lokaler har bra kommunala förbindelser och
erbjuder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbildade medarbetare
Utbildningar
Datorer med internet
Wifi
Konferensrum
Kök
Samtalsrum
Handikappanpassad wc

VERKSAMHETSCHEF JULIE ASLAN

KOMPETENS
Medarbetarna på Frösunda Stöd och matchning
har alla arbetsmarknadskompetens och de flesta har
högskoleutbildning som till exempel socionom, arbets
terapeut, personalvetare, beteendevetare eller pedagoger. Bland personalen finns också utbildade studie- och
yrkesvägledare. Viktigast av allt är dock att de är väl
bekanta med arbetsmarknaden och dess olika branscher.

KONTAKT
Verksamhetschef: 010-130 45 77
E-post: julie.aslan@frosunda.se
Hemsida: frosunda.se/STOM

ADRESS UPPLANDS VÄSBY
Frösunda Stöd och matchning
Maria Krantzons väg 23
194 04 Upplands Väsby

Ansvarig för att du ska få bästa möjliga tid hos oss på
Frösunda är Julie Aslan. Hon är utbildad pedagog och
är även utbildad i MI (motiverande samtal). Julie har
även utbildning inom samordnad individuell plan (SIP).
Ring gärna så berättar vi mer om oss och vad vi kan
göra för dig. Du är även varmt välkommen att komma
förbi för att få träffa oss och din arbetskonsulent, samt
få information om vad vi kan uppnå tillsammans.

ADRESS SOLNA
Frösunda Stöd och matchning
Råsundavägen 18
169 27 Solna

