ARBETSMARKNADSKUNSKAP

– FÖR STÖRRE MÖJLIGHETER I ARBETSLIVET

VÄRLDENS JOBBIGASTE LEKTION
GÖR DET ENKLARE ATT FÅ JOBB
Arbetsmarknadskunskap
- för större möjligheter i arbetslivet.
Idén är enkel. Prata
med ungdomar om jobb
och framtid ur ett
arbetsgivarperspektiv.

Arbetsgivarna har idag stora anställningsbehov, men ändå står många ungdomar
utan jobb. Här finns ett problem! Den
generation som ska ta över känner sig
dåligt rustad. De vet inte var jobben
finns, eller hur de ska ta sig dit.
Vi tror att glappet mellan ungdomar
och jobben minskar om det pratas mer
arbetsmarknad i skolan. Genom inspirationslektioner berättar vi för ungdomar
om vilka jobb som finns, och hur de
kan ta sig dit, och skapar intresse
för de tusentals jobb som ungdomar
inte känner till.

Arbetsmarknadskunskap erbjuder en
strukturerad väg där ungdomar rustas
för framtida jobb och utbildning.
Genom föräldramöten, inspirationsträffar
för lärare och lektionsmaterial,
arbetar vi med att stärka nätverket runt
ungdomar. Tillsammans med skolan berättar
privata och offentliga arbetsgivare för
ungdomar om arbetsmarknadens behov och
alla spännande möjligheter som finns.
Arbetsmarknadskunskap startade i Västmanland 2011 av Jobba i Västerås och har
sedan dess inspirerat tiotusentals
ungdomar med budskapen om att det finns
en massa lediga jobb och att de unga
verkligen är intressanta för arbetsgivarna. Missmatchen på arbetsmarknaden
är ett gemensamt problem, men vi tror
att vi kan lösa det. Tillsammans.

DET HÄR ÄR ARBETSMARKNADSKUNSKAP
Arbetsmarknadskunskaps kommunikatörer håller
klassvisa inspirationslektioner för elever på
både grund- och gymnasieskola
Tillsammans med skolan hålls föräldramöten
med temat Arbetsmarknadskunskap i syfte att
ge föräldrarna samma information som eleverna
Lärare erbjuds inspirationsträffar i
Arbetsmarknadskunskap där de får en
uppdatering av arbetsmarknadsläget samt idéer
på hur de kan prata jobb och arbetsmarknad
med elever i klassrummen
Skolpersonal får tillgång till ett
omfattande lektionsmaterial som ger dem
möjlighet att inkludera Arbetsmarknadskunskap i redan befintliga lektioner
Skolorna får stöd vid planering kring
samverkan med arbetslivet

Social

Arbetsmarknadskunskap startade 2011
i Västmanland och vi inspirerar
ungdomar till framtidens jobb!
Vi är idag verksamma i flera regioner
runt om i Sverige och genomför
kontinuerligt förstudier för undersöka
intresset för nya uppstarter.

Care of Haus

Engagerade arbetsgivare

Om Arbetsmarknadskunskap

Involverade föräldrar
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Jobba i Västerås är huvudman
för Arbetsmarknadskunskap.
Jobba i Västerås är en medlemsförening som består av ett 40-tal
arbetsgivare som tillsammans
representerar halva Västerås
arbetsmarknad.
Jobba i Västerås har arbetsmarknaden som arena och strategisk
kompetensförsörjning som syfte.
Satsningar appliceras lokalt,
regionalt och nationellt för att
ge arbetsgivare rätt kompetens
och samlar aktörer från akademi,
privata och offentliga arbetsgivare.
Jobba i Västerås fokus är att
fungera som nationell arbetsmarknadspartner med inriktning på
analys, genomförande och utveckling.

Ta kontakt med:
Linda, linda@jiv.se, 070-712 25 50
Ted, ted@jiv.se, 073-509 99 85
Mer information finns på:
www.arbetsmarknadskunskap.se
Nationell aktör:

Det här pappersflygplanet
är inspirerat av det plan
som innehar världsrekordet
i längst flygtid.
Vik och provflyg du också.
Ökad motivation

Rätt k
unska
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Skickliga pedagoger

Bra utbildning

