Vi kan berä a mer!

Arbetsmarknadsförvaltningen, Luleå kommun

Kommunala ak vitetsansvaret

Lena Nilsson 0920‐45 51 48
lena.nilsson@amf.lulea.se
Lars Nordström 0920‐45 34 11
lars.nordstrom@amf.lulea.se

Informa on ll dig som
Arbetsförmedlingen, Luleå
Lena Remahl 010 ‐ 487 22 62
lena.remahl@arbetsformedlingen.se

Boka gärna in en träﬀ med oss för mer informa on
Välkommen!

Funderar på a hoppa av
gymnasiet

Kommunala ak vitetsansvaret 16‐20 år

Prak k

Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun har ansva‐
ret a hålla sig uppdaterad och erbjuda dig ak viteter
fram lls din 20‐års dag.

Du kan naturligtvis göra prak k under din

Hos oss kan du ta del av det mesta du behöver för a
komma närmare arbete eller studier. För a du ska ha
bästa förutsä ningen a nå dit DU vill så erbjuder vi dig e
individuellt upplägg för hur och med vad du vill gå vidare.

Individuella insatser
Alla som kommer ll oss får en egen arbetsmarknadskonsult
som llsammans med dig planerar vad du vill göra och vad du
behöver för a nå dina mål. Tillsammans planerar ni hur din
d hos oss skall se ut.
Arbetsmarknadskonsulten hjälper dig t.ex. med a :
Upprä a din egen utvecklingsplan för a nå dina mål och
stö ar dig på vägen.
Hi a en prak k för a prova på e yrke, skaﬀa erfarenheter
eller arbetsträna eller helt enkelt få e jobb.
Boka studie‐ och yrkesvägledning.
Individuell jobbcoachning.
Studiebesök

d hos oss.

Prak ken utgår från dina intressen och du får möjlighet a
prova på olika yrken. Vi hjälper dig a ordna prak kplats.
Önskar du prak k så får du en ersä ning motsvarande di
CSN bidrag (40 mmar/veckan) max 3 månader.
Ersä ning betalas i e ersko .
Ingen matersä ning.
Inga lov (höstlov, sportlov, påsklov eller sommarlov).
Busskort ll och från prak kplats ersä s om resvägen är
längre än 6 kilometer.
Du ska skriva in dig på Arbetsförmedlingen (AF)

