ANMÄL DIG TILL
JOBBPREPP 2019!
Arbetsmarknadsprojekt för ungdomar
Frivilliga familjehem på Värmdö och Värmdö församling
erbjuder ett program som vi kallar Jobbprepp 2019. I första hand
riktar vi oss till ungdomar i vår förening FFpV, men även andra
ungdomar är välkomna. Programmet sträcker sig över hela år
2019. Vi vill rusta unga för den svenska arbetsmarknaden och öka
deras chanser att få ett jobb. På kort sikt är vårt mål att ungdomarna ska få helg- och feriejobb, på längre sikt ett fast jobb efter
avslutade gymnasiestudier.
Första terminen inriktar sig på att coacha ungdomarna
till att söka och få sommarjobb samt att prata om skrivna och
skrivna regler på en arbetsplats. Andra terminen arbetar vi tillsammans med Drömlabbet med att hitta mål, drivkrafter, möjligheter och vägen dit.
Inför starten intervjuas alla deltagarna för att vi ska kunna ge
individuell coachning. Anmälan är bindande, det vill säga, den
som anmält sig förväntas också komma på alla träffar.
Vi kommer att söka kontakter med det lokala näringslivet för
att informera om våra ungdomars situation och uppmana arbetsgivare att anställa. Ungdomarna kommer själva att söka sina jobb.
Vi stöttar, coachar och tränar inför olika situationer som kan
uppstå när man söker jobb eller är på en arbetsplats.

KURSTILLFÄLLEN:
24 april Vägen till sommarjobb! Eva Brandsma. Vi delar ut ett arbetsmaterial
om arbetsmarknaden i Sverige.
8 maj Träna intervjuer mm, rollspel med Jenni Inge.
29 maj Presentera dig för en arbetsgivare, videoövning med David Johansson.
5 juni Scener från en arbetsplats, rollspel med Jenni Inge.
12 juni Svensk arbetsmarknad, lagar, regler, rättigheter och skyldigheter mm.
17-18 juni Kurser, välj bygga hemsidor eller fotografera med mobilen.
21 augusti Uppstart hösten. Erfarenheter från sommarjobben.
30-31 augusti Utflykt med övernattning till Grinda.
4 september Drömlabb med David Johansson.
18 september Drömlabb med David Johansson.
2 oktober Värderingar Workshop
16 oktober Drömlabb med David Johansson.
30 oktober Handskas med motgångar.
27 november
11 december Avslutning, summering, erfarenheter, diplom

Tid och plats: Klockan 18.45–20.00 på Lyckebo, och Sjölidens
kapell, Haghultavägen 25, Värmdö.
Vi kommunicerar med deltagare via Messenger om ev ändringar
och tillkommande tillfällen osv.
Jobbprepp 2019 vill rusta dig på bästa sätt för ditt framtida jobb!

Projektledare för Jobbprepp 2019:
Frivilliga Familjehem
på Värmdö:
Eva Brandsma,
ffpv2018@gmail.com
www.ffpv.se

Värmdö församling:
Anna Björnström,
anna.bjornstrom@svenskakyrkan.se
Tel: 08-574 00 967
www.varmdoforsamling.se

