Du företagare:

Hur svårt kan det vara?

Kommuninformation

- projekt med nollvision för ungdomsarbetslöshet
I början av året var 65 ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen och utan arbete. Att närma sig en nollvision för ungdomsarbetslösheten i vår kommun - Hur
svårt kan det vara? tänkte vi. Den 31 mars hade antalet
inskrivna ungdomar utan arbete sjunkit till 51.
Förhållningssättet Hur svårt kan det vara? är det
vinnande konceptet, tillsammans gör vi skillnad!
Vi vet att många företagare har behov av att rekrytera
men inte har tiden eller resurserna. Vi vill och kan hjälpa
dig och ditt företag med exempelvis myndighetskontakter, viss administration och uppföljning.
Har du ett kommande rekryteringsbehov och möjlighet att ta emot en praktikant? Kontakta våra lokala företagsförmedlare på 010-488 33 81 så kommer de och
besöker dig och ditt företag.

Vill du veta mer om Hur svårt kan det vara?
Bente Sandström, kontaktperson för projektet
070-668 35 90 bente.sandstrom@nordanstig.se
Hur svårt kan det vara?
är ett samarbete mellan
Nordanstigs Företagarförening,
Arbetsförmedlingen och
Nordanstigs kommun.

På gång på biblioteken
Utställningen Jag är Ovanåkersbo

Om asyl- och ﬂyktingmottagande
- vi kommer gärna till din arbetsplats och berättar
Har ni 30 minuter att ge oss på er arbetsplats?
Vi på arbetsmarknads- och flyktingenheten kommer
gärna till er arbetsplats på ett personalmöte, en utbildningsdag eller under en fikarast och berättar om det vi
kan och ni vill veta. Vi kommer till er när det passar er!
• Hur många kommer och hur
många ”tar vi hit”?
• Vem är flykting?
• Vad får de som kommer?
• Vad gör de?
• Hur tryggar vi vår arbetskraftsförsörjning?
Har du speciella frågor så förbereder vi svar om du hör
av dig med dem innan vi kommer.

Vill du boka en tid eller fråga något?
Kontakta Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknad
och flyktingenheten på 070-668 35 90
bente.sandstrom@nordanstig.se
nordanstig.se/ﬂyktingenheten

Bergsjö bibliotek 18 maj – 17 juni
Fotografier av Maria G Nilsson, Edsbyn. Texter skrivna
av invandrare i Edsbyn; Det första intrycket av mitt nya
hemland - hur är Sverige och hur är svenskarna?

Bokbytarveckor
Bergsjö bibliotek 18-29 maj och
Gnarps bibliotek 18 maj-11 juni
Ta med en egen bok till biblioteket och byt den mot
någon annans. På biblioteket finns ett bokbytarbord där
du lämnar din bok och väljer ut en annan bok som du tar
med dig hem. Gratis såklart!

Släktforskarhjälp
Bergsjö bibliotek torsdag 28 maj 17.30-19.00
Forskarföreningen Nordanstigs bygd- och släktband
bjuder in till forskarhjälp och servicekväll för alla släktforskningsintresserade.

Har du frågor?
Ring Bergsjö bibliotek, 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Studera på Vuxenutbildningen
Under perioden 22 juni-10 juli kan du läsa förberedande kurser i data och matematik på gymnasienivå.
Ansök senast måndagen den 8 juni.
Mellan 22 juni-10 juli kan du också boka vägledningstider inför höstens kurser.
Kursstart för period 1 måndagen den 17 augusti
Kursstart för period 2 måndagen den 16 november

Har du frågor eller vill boka tid för vägledning?
Kontakta Katarina Bylin, studie- och yrkesvägledare
0652-361 76, 073-275 35 77
katarina.bylin@hutb.se
nordanstig.se/vuxenutbildningen
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