STÖD OCH MATCHNING

STÖD OCH
COACHING
PÅ VÄGEN UT
I ARBETSLIVET

MED HJÄRTAT
PÅ RÄTTA
STÄLLET OCH
HUVUDET PÅ
SKAFT
Vi som arbetar på Tetiko har ett motto: Vi arbetar med hjärtat
på rätta stället och huvudet på skaft. Att arbeta med hjärtat
på rätta stället betyder att vi ser alla vi möter och möter varje
person med den personens bästa för ögonen. Att arbeta med

huvudet på skaft betyder att vi alltid gör det där lilla extra för att
verkligen få ut deltagaren i arbete. Vi är helt enkelt lite klurigare!
Vi har arbetat tillsammans med Arbertsförmedlingen på
flera orter, sedan 2010 och har hjälpt oräkneliga individer in i
arbete och ur utanförskap. Vi lyckas med det tack vare våra
breda kunskaper, vårt stora kontaktnät och professionella och
samtidigt personliga arbetssätt! Varmt välkommen till Tetiko
– Utveckling på riktigt.
Tetiko är före detta IT-Lyftet, Distanssupport i väst.

STÖD OCH MATCHNING
Tetiko och tjänsten Stöd och Matching är här för dig som

snabbt vill hitta jobb eller utbildning. Du har viljan, vi har
nycklarna!

Vår erfarenhet är att alla behöver olika hjälp och olika verktyg för att hitta rätt.
Hos oss får du en engagerad, kunnig och näringslivsinriktad coach som ger dig
de verktyg du behöver. Coachen hjälper dig också att skapa en struktur och en
tydlighet fram till arbete. Tetiko har ett stort kontaktnät, vi vet vad som efterfrågas och hur du möter efterfrågan!
Förutom att du får en personlig coach, som arbetar tillsammans med dig
och dina behov, kommer du också kunna delta i olika gruppaktiviteter och
föreläsningar. Aktiviteterna och föreläsningarna är uppskattade. Att få delta
i levande diskussioner och erfarenhetsutbyten är viktiga pusselbitar för att
komma framåt.
Tre snabba steg för att få – Förändring på riktigt:
1. Säg till din handläggare på Arbetsförmedlingen att du vill börja på
		 Stöd och Matchning.
2. Välj Tetiko.
3. Vänta tills vi återkommer med datum för start.
Förutom de grundläggande aktiviteterna som jobbsökning, CV-arbete,
presentationsteknik och ansökningshandlingar erbjuder vi:
> Kartläggning av din kompetens
> Matchning till arbeten som
passar din profil

> Språkstöd utifrån dina behov
och mål. Detta sker med en
svenska som andraspråkslärare

> Studiebesök hos potentiella
arbetsgivare

> IT och datorhantering
> Gruppaktiviteter och workshops

> Inspirerande föreläsningar runt
ämnen som berör deltagarna

> Kultur- och samhällsliv

> Individuella möten med Studie
och yrkesvägledare

> Möjlighet till praktikplatser som
ofta leder till jobb

Vill du veta mer om vad vi kan göra för just dig inom Stöd & Matchning så är du
välkommen på ett studiebesök. Du hittar oss under TETIKO. Arbetsförmedlingen
STÖD & SERVICE.
Är du redan inskriven hos annan anordnare så går det att byta till oss.

Vad säger andra om Tetiko
”Det stöd jag fick ifrån Tetikos personal var nyckeln till mitt nya jobb!”
”Tack för allt! Nu går jag till jobbet!”

Hur anmäler jag mig?

> Du kan anmäla ditt interesse till din
handläggare på Arbetsförmedlingen.
> Du kan också vända dig direkt till oss för
mer information. Kom gärna på ett besök för
att se våra lokaler och hur vi arbetar.

Tetiko Göteborg:

Elinor Stigson
elinor.stigson@tetiko.se
0733–840 229
Gamlestadskontoret
Von Utfallsgatan 16C
415 05 Göteborg

Västra Frölundakontoret
E A Rosengrens gata 19
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA

Tetiko Växjö:

Joel Andersson
joel.andersson@tetiko.se
0723-613 310
Verkstadsgatan 18M
352 46 Växjö

www.tetiko.se

Hisingskontoret
Hildedalsgatan 4a
417 05 Göteborg

