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PRAKTIKPLATSER
UNGDOMSPRAKTIK
Har du och ditt företag/ din
förening plats för en
praktikant?
Vi har ett gäng arbetsglada
och ambitiösa ungdomar som
vill förbättra sina kunskaper i
svenska, lära sig sociala koder
och komma ut i arbetslivet.
Utifrån era behov och
förutsättningar syr vi
tillsammans ihop ett
samarbete som är givande
både för er som handledare
som praktikant.

Som ni säkert vet så lever vi i en hård värld full av oroligheter och politiska
konflikter. Vi skådar just nu den största folkvandringen i modern tid och
oavsett om de nyanlända får ett uppehållstillstånd eller bara är på tillfälligt
besök så behöver de sysselsättning under tiden.
Även klimatet i skolan har hårdnat och ställer krav på ungdomar att prestera.
Vi vet att långt ifrån alla är teoretiker och har svårt att anpassa sig till ett liv i
skolbänken vilket gör att man blir omotiverad med skolk och sämre betyg
som följd.

Vill ni vara med och hjälpa till?
Många av såväl nyanlända som svenskfödda ungdomar har behov/erfarenhet
av att arbeta praktiskt med händerna, vare sig det gäller sömnad, hantverk
eller mekanik.
Vad kan ni erbjuda praktikanten? Genom en praktikplats får den unge,
förutom yrkeskunskap, vardagsstruktur i form av rutiner och möjlighet att
utveckla de sociala koderna samt öva upp språkhastighet/utöka sitt
vokabulär.
Vad kan praktikanten ge er? Ungdomar besitter idag en stor teknisk
kunskap och information om sociala medier som kan förmedlas till den äldre
generationen. Ungdomar har nya infallsvinklar och ser lösningar och förslag
på förbättringar som vi tror ska komma dig som arbetsgivare till gagn.

KONTAKT
Tycker du att detta låter intressant och/eller önskar du mera information?
Välkommen att ta kontakt med oss så hjälper vi dig med en lösning som
passar just dig och ditt företag.
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