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Kapitel 9
Arbetsförmedlingen
Om du vill anmäla att du söker jobb, kan du skriva in dig hos
Arbetsförmedlingen. Du ska ha med dig din legitimation när du
kommer. Du ska också ha med dig betyg som visar vad du har
studerat och intyg som visar vad du har arbetat med.
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Handlingsplan

Arbetsförmedlingen och personen som söker
arbete skriver sedan en handlingsplan tillsammans.
I planen står vad du som söker arbete ska göra för
att hitta ett jobb och vilken hjälp Arbetsförmedlingen kan ge.

Söka arbete

På www.arbetsformedlingen.se finns information
om olika jobb. Webbplatsen visar flera tusen lediga
jobb. Det finns även information om olika utbildningar. Du kan också läsa om vad som är viktigt att
tänka på när du söker arbete och vilka arbeten som
kommer att finnas i framtiden.
Ett cv är en lista där det står vilken utbildning du
har och vilka arbeten du har haft. Du kan lära dig att
skriva cv hos Arbetsförmedlingen. Det finns även
information om cv på deras webbplats.

Fack och A-kassa

Du som arbetar i Sverige kan vara med i ett
fackförbund. Du kan också vara med i en arbetslöshetskassa. Det kallas kort för a-kassa. Om du är med
betalar du en avgift varje månad.
Du kan söka pengar från a-kassan om du blir
arbetslös. Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att få söka a-kassa och du måste följa
a-kassans regler. En regel är att du måste söka jobb.
Du ansvarar själv, men Arbetsförmedlingen hjälper
dig genom att tala om när det finns jobb du kan
söka.

Kontakt

Du kan gå till Arbetsförmedlingen eller ringa om du
vill ha hjälp att söka jobb. På Arbetsförmedlingen
finns datorer som du kan använda för att leta efter
jobb och söka jobb.
Många söker även jobb på annat sätt, genom
vänner och bekanta och via annonser i tidningar.
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Läs mer

www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/
Lattlast.html
Få extra stöd
www.alfakassan.se
Fristående A-kassa, öppen för alla grupper
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