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Coachning

Praktik
utomlands

Skaffa dig internationell erfarenhet!
www.futveckling.se

Internationell erfarenhet –
en möjlighet som alla borde få!
Företagsutveckling och Arbetsförmedlingen/Eures ger dig
möjlighet till en unik förstklassig matchning mot den svenska
och utländska arbetsmarknaden genom praktik utomlands.
Du startar med åtta veckors coachning vilken följs upp med
sex veckors praktik i Storbritannien eller Italien anpassad efter
just dina behov och önskemål. Vi avslutar sedan med fyra
veckors coachning – målet är att hitta rätt jobb eller utbildning
för dig. En röd tråd genom hela projektet är vad DU vill och
kan göra och hur du ska nå dina mål.

Introduktion
Vi inleder med åtta intensiva veckor där du i grupp och individuellt försöker komma fram till vad du ska göra i framtiden.
Du kommer att: göra arbetsplatsbesök, diskutera olika yrken,
skriva CV och personligt brev, arbeta i grupp och individuellt,
planera din praktik, ta reda på hur det är att leva i Storbritannien eller Italien och prata med andra som varit utomlands.
Allt för att skapa inspiration och energi för din framtid.

Praktik
Du kommer att få en praktikplats inom det arbetsområde där
du söker jobb. Vi utgår från vad du kan och matchar mot vad
du klarar av, varken mer eller mindre. Vi har inga låsta praktikplatser utan anpassar din praktik efter din personliga profil.

Vi står för:
Flyg från Kastrup tur och retur, kost (frukost, lunch och middag), boende, rätt praktikplats, försäkring samt lokal kontaktperson 24 timmar om dygnet.

Du står för:
Rätt inställning för att nå dina mål.

Slutfas
Du kommer hem efter sex veckors praktik som gett dig energi,
nya tankar, många vänner och fått dig att växa minst 10 cm.
Nu är du het på arbetsmarknaden; inget kan stoppa dig. Vi
hjälps åt i fyra veckor med din energi och våra kontakter.

Vad är projektets syfte och mål?
Syftet med projektet är att du via coachning av hög kvalitet
och behovsanpassad praktik utomlands får en internationell
erfarenhet som ökar dina möjligheter att få jobb i Sverige eller
utomlands. Syftet kan också vara att du blir klar över vilken
utbildning du bör ha för att få ditt drömjobb.
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Utbildning och erfarenhet
Coacherna hos AB Företagsutveckling i Lund har i många
år hjälpt arbetssökanden att presentera sig själv på ett
seriöst och fördelaktigt sätt.
AB Företagsutveckling är den avgörande länken mellan
företag i tillväxt och nya kompetenta medarbetare.
Vi har lång erfarenhet av internationella utbyten
i hela Europa.

Geografiskt område
Samtliga kommuner i Skåne och Blekinge.

Vad kan vår coachning ge dig?
➜ Nya ingångar till arbetsmarknaden.

➜ Vi har en bred erfarenhet från många branscher.

➜ Vår coachning anpassar vi efter dina behov.

➜ Vi kan hjälpa dig att hitta en utbildning som passar dig.

➜ Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter.

➜ Vi är raka, ärliga och engagerade.

➜ Internationell praktik.

➜ Vårt mål är att du ska hitta ett nytt jobb eller utbildning.

➜ Du får tillgång till bra nätverk och många kontakter.

www.futveckling.se
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Hitta till oss
AB Företagsutveckling
Bredgatan 2, 222 21 Lund
Fri parkering

Öppet
Vardagar 08.00–16.30

Rebecka Striby

Telefon

Projektsamordnare Tillit
Mobil +46 104 88 01 43
Mobil +46 727 09 66 87
E-post rebecka@futveckling.se

046-460 15 40
046-460 15 41

E-post Tillit
tillit@futveckling.se
www.tillit.futveckling.se

