Vi finns där du finns – för din skull!
Du ska lägga tid på att hitta ett jobb – inte på att resa till
oss. Därför träffas vi på ett lämpligt ställe nära dig. Du är
så klart också välkommen till oss i Solna eller Sollentuna.

Kontakta Funkisgruppen

Jobbexpert
i Nacka

Dåtid

FRAMTID

Besöksadress: Korta Gatan 7 plan 5, Solna Strand eller
Besöksadress: Tingsvägen 17, Sollentuna
Postadress: Box 6006, 171 06 Solna
Telefon växel: 08-522 501 60
Telefon Jobbexpertgruppen: 070-419 49 67
Mejl: info@funkisgruppen.se
Org nr 556881-6283

Innehar F-skattesedel

Ansvarsförsäkrad

Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram!
#funkisgruppen

Funkisgruppen AB
Vi löser livspusslet

www.funkisgruppen.se

Vi gör det tillsammans!
Att hitta ett jobb kan vara svårt, särskilt om
man inte deltar på samma villkor som
andra. Vi har många års erfarenhet av att
hjälpa dig som har en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning eller inte talar så bra
svenska att komma vidare ut på arbetsmarknaden –
utifrån vad du vill och behöver.

Funkisgruppens Jobbexpert i
korthet
Till oss är alla välkomna
Har du beviljats stöd av en
jobbexpert kan du kontakta oss.
Oavsett om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, är
ny i Sverige eller har en annan
bakgrund är du välkommen!

Vi hjälper dig med förberedelserna
Tillsammans jobbar vi bl a med att förstå vad som skulle
passa dig, skapa ett bra CV och personligt brev och att
hitta och utveckla dina styrkor.

Vi hjälper dig med det du behöver
Vi börjar med att ta reda på vad du
vill, har för egna idéer och behov
och hittar rätt väg för dig att komma
närmare arbetsmarknaden. Vi jobbar
både med förberedelser och
praktisk stöttning när du söker jobb.

Vi stöttar dig under vägen mot jobb/studier
Det är inte lätt att veta var du ska hitta rätt väg till ditt
jobb. Vi kan hjälpa dig med var du kan leta och ge dig
tips. Vi kan också hjälpa dig att hitta en praktikplats.
Särskilt inom detaljhandel och vård och omsorg har vi
lyckats hitta många praktikplatser åt våra kunder.
När det så är dags för intervju kan vi hjälpa dig med
förberedelser och träning inför detta.

Vill du ha vår hjälp så kontakta din
karriärvägledare på Nacka Kommun!

Vår personal
På Funkisgruppen får du hjälp av
personer med lång erfarenhet av att
stötta personer i din situation. Vi har
olika utbildningsbakgrund och
jobberfarenhet – allt för att du ska
kunna få det stöd du behöver.

