
Stöd och 
matchning
Söker du jobb? Genom Stöd och matchning 
får du en skräddarsydd insats. I samarbete med 
Arbetsförmedlingen hjälper vi dig att nå dina mål, 
oavsett om du vill ha ett jobb eller utbilda dig 
vidare. Nio av tio som använt oss rekommenderar 
våra tjänster.

Min kompis hade gått hos Eductus och tipsade mig. Jag lärde 
mig söka jobb mer effektivt och det gav snabbt resultat. 



Har du sökt jobb under  
en längre tid? 

Då kan Stöd och matchning vara något för dig. Vill du jobba eller studera? 
Genom Stöd och matchning får du en skräddarsydd insats. I tjänsten ingår 
flera aktiviteter som anpassas efter dina behov. Om ditt mål är nytt jobb får 
du till exempel stöd i kontakter med arbetsgivare, ta del av vårt nätverk med 
företag och öva inför intervjuer. Om du vill studera får du hjälp att hitta rätt 
utbildning och att ansöka.

Om du vill får du göra en beteendestilsanalys (DISC-analys). 
DISC-analysen visar hur du beter dig i olika situationer och vad du är bra på. 
Den hjälper dig att se vilka jobb som passar dig. Den är också ett bra stöd vid 
arbetsintervjuer. 

Om du behöver bli bättre på svenska så har du möjlighet att få språkstöd.

Hur går det till?
Du och din personliga handledare börjar med att undersöka nuläget. Vilka 
är dina mål och vad behöver du för att nå dem? Tillsammans gör ni en plan 
med aktiviteter som passar dig. Du träffar din handledare i enskilt samtal en 
gång per vecka.

Hur börjar vi?
Prata Arbetsförmedlingen och säg att du vill börja på Stöd och matchning 
hos Eductus. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du har rätt till 
tjänsten. När du har valt oss får du ett beslut genom Arbetsförmedlingen. Vi 
kommer då att kontakta dig med ett startdatum där du får träffa oss per-
sonligen. Under första mötet gör vi en kartläggning tillsammans, sedan är vi 
igång!

Hur kan jag få reda på mer om Eductus på orten där jag bor?
Gå in på eductus.se och välj din ort. 

Varför ska jag välja Eductus?
• Våra handledare har lång erfarenhet och vet vad som krävs för att få ett 

jobb eller studera vidare.
• Vårt breda kontaktnät av företag ökar dina chanser att komma in på 

arbetsmarknaden.
• Nio av tio som gått på Stöd och matchning hos Eductus rekommenderar 

oss till andra arbetssökande.

Stöd och matchning är en tjänst för 
dig som behöver stöd när du söker 
jobb. Du får handfast hjälp på vägen 
till ett arbete.

Exempel på aktiviteter
• Stöd i att hitta och söka jobb
• Skapa ansökningshandlingar
• Intervjuträning och förberedelse 

inför arbetsintervju
• Hur du följer upp sökta jobb
• Kontakter med arbetsgivare
• Studiebesök
• Information om utbildningar och 

hjälp med ansökan
• Seminarier
• Information och vägledning av en 

studie- och yrkesvägledare

Vill du börja Stöd och mattchning?
Kontakta Arbetaförmedlingen.

Har du frågor? 

Välkommen att kontakta oss!

Helena Honti 
helena.honti@eductus.se 
072-516 83 85

Nesat Sonki 
nesat.sonki@eductus.se 
072-202 07 79

Susanne Lantz 
susanne.lantz@eductus.se 
076-000 24 43

Växel Eductus

 0771-10 49 00

Stöd och matchning

Välkommen till framtiden

På Matchning & Utveckling är vi experter 
på att matcha arbetssökande mot jobb 
och studier genom varumärkena Eductus 
och Hermods. Vi finns på drygt 50 
orter från norr till söder och är en del 
av AcadeMedia, norra Europas största 
utbildningskoncern.

www.mou.se | info@mou.se


