
Vad är en praktikplats?
En praktikplats inom ramen för Unga Jobb är ett erbjudande till  
arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år om att prova på ett jobb i 
upp till 90 dagar. Som arbetsgivare betalar du inget men du har  
ansvar för att praktiken blir meningsfull. Ett bra sätt att ta det  
ansvaret är att fortsätta stötta praktikanten även efter praktiktiden.

Så hittar ni varandra 
Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Älvkarleby Kommun  
arrangerar vi speedmeetings. De är till för att du som arbetsgivare 
och ungdomar som söker praktikplats ska hitta varandra. Under ett 
par intensiva timmar genomförs många korta och kärnfulla möten. 
De bästa matchningarna mellan företag och praktikanter görs där 
och då. Därför är det viktigt att du är med.

Vill du vara med och göra skillnad? 
Anmäl dig till speedmeeting  i Skutskär

Datum:   27 april 2016 

Tid:  7.30 - 9.30 

Lokal:  Centralen (Arbetsförmedlingen) 

Anmälan: Rolf Scherdin, 026-17 60 63 

  rolf.scherdin@swedbank.se 

  Peter Björkman, 026 – 772 97 

  peter.bjorkman@swedbank.se 

Unga jobb  
– låt oss göra  
det tillsammans!
  
Vi har bestämt oss för att göra något åt 
ungdomsarbetslösheten i Älvkarleby Kommun. 
Vi hoppas du vill vara med.



Sedan starten 2009 har Swedbank och Sparbankerna 
tillsammans med företagskunder, leverantörer och 
samarbetspartners skapat närmare 6.000 praktikplatser 
inom ramen för Unga Jobb. 

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner

Arbetsförmedlingen
Ann-Christin Östman  010 – 487 12 99
ann-christin.ostman@arbetsformedlingen.se
 
Älvkarleby kommun
Pirjo Isaksson   026 – 833 25
Pirjo.isaksson@alvkarleby.se

Martin Andaloussi  070 – 160 71 35
Martin.andaloussi@alvkarleby.se
 
Swedbank 
Rolf Scherdin   026 – 17 60 63
rolf.scherdin@swedbank.se
Peter Björkman                           026 – 772 97
peter.bjorkman@swedbank.se

Vi behöver varandra
Vi har tagit initiativ till Unga Jobb. Det går ut på att Swedbank 
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Älvkarleby Kommun ska 
mobilisera näringslivet i kommunen att erbjuda ungdomar 
praktikplatser.

Idén bakom Unga jobb är enkel. Det är genom att skaffa sig 
erfaren heter och kontakter som man får ett jobb. Praktik kan därför 
vara en god hjälp på vägen till ett arbete.

För Skutskär/Älvkarleby
Med praktiken får ungdomarna en referens, en rad i sitt cv och en 
viktig erfarenhet som ökar deras chanser att få jobb i regionen. Om 
vi samverkar och är kreativa kan vi tillsammans ge dem en bättre 
framtid, samtidigt som vi skapar ett gynnsammare företagsklimat 
här i kommunen. Vi behöver våra ungdomar och de behöver oss.

Min förhoppning är  att du som företagare och arbetsgivare vill vara 
med och ta ansvar i den här viktiga frågan och erbjuda arbetslösa   
ungdomar praktiktillfällen.

Rolf Scherdin
Kontorschef, Swedbank i Skutskär


