
Du är vår viktigaste kund!
Du kanske funderar på att släppa in nya medarbetare, så att 
ditt företag kan växa? Då är du alltid välkommen till oss på 
Arbetsförmedlingen. Varje år öppnar vi dörrar till hundra-
tusentals jobb. Nu vi vill öppna ännu fler.
   
Vi ger oss ut på turné i vår och sommar
Under några månader besöker vi ett 20-tal orter runt om i 
Sverige, för att berätta om hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt när 
du söker nya medarbetare. Vår förhoppning med turnén är att 
knyta band med ännu fler arbetsgivare. 

Vi ser fram emot att träffa dig i vår turnébuss. Vi bjuder på fika,  
programmet för dagen hittar du på baksidan.

Tillsammans kan vi öppna dörren för dina 
nya medarbetare.
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Seminarium

Hitta rätt person för jobbet!
Ska det gå snabbt? Vill du ha ett handplockat urval? Hitta 
kompetensen i Europa?
Alla anställningar handlar ju om att hitta rätt person med 
rätt kompetens. En del av våra arbetssökande har rätt till 
arbetsgivarstöd i en anställning.
Detta seminarie fokuserar på vilken service vi ger och vilka 
anställningsstöd som finns.
Seminariet är 30 minuter och börjar kl. 8, 10 och 13.
Då antalet platser i bussen är begränsade vill vi att du meddelar om 
du kommer till något av seminarierna på vår Arbetsgivartelefon 
010-488 22 90.

Lönekostnader Anställningsstöd Handledningsstöd      
3 månader    

Lönekostnad 
efter subvention              Bruttolön inkl.

semesterlön 12%
Arbetsgivaravgift 
15.49%

Totallön

 16 000 kr  2 478 kr  18 478 kr  15 707 kr  1 100 kr  1 672 kr 
 18 000 kr  2 788 kr  20 788 kr  17 670 kr  1 100 kr  2 018 kr 
 20 000 kr  3 098 kr  23 098 kr  19 580 kr  1 100 kr  2 418 kr 

Särskilt anställningsstöd (SAS) med handledningsstöd
För arbetslösa ungdomar under 26 år. Samtliga beräkningar är gjorda utifrån en 22-dagars ”arbetsmånad”.

Nedan ser du ett räknexepel utifrån ett våra anställninggstöd

Drop-in

Fråga oss vad du vill!
Kan jag ha en rekryteringsträff i era lokaler? Kan man få ett 
handplockat urval av kandidater? Vad kostar det att använda sig av 
Arbetsförmedlingens stöd?

Kom förbi under dagen och fråga oss om stort som smått.

Besök oss i vår turnébuss eller ring på 010-488 22 90
så berättar vi mer!


