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Pressinbjudan till Äntligen jobb den 9 mars
Arbetsförmedlingen och Volvokoncernen utökar
sitt samarbete kring utlandsfödda akademiker
Ifjol drog Volvokoncernen och Arbetsförmedlingen igång ett samarbete kring 
Äntligen jobb, ett initiativ som vänder sig till utlandsfödda akademiker. Nu utökar 
Volvo sitt engagemang. 

På onsdag den 9 mars träffas arbetsgivare och arbetssökande för att fi nna var-
andra och media är inbjudna att medverka.

Äntligen jobb startades 2011 som ett samarbete mellan Swedbank och Arbetsförmed-
lingen. Det har därefter utvidgats till fl er arbetsgivare, däribland Volvokoncernen, som i 
år räknar med att ta emot uppåt 40 praktikanter, jämfört med 11 ifjol.

Avstampen sker den 9 mars, då utlandsfödda akademiker som Arbetsförmedlingen 
bjudit in ska få träffa chefer från ett stort antal avdelningar inom Volvo. Förutom sex 
månaders praktik omfattar upplägget interna utbildningar, yrkeskompetensbedömning 
och språkträning.

– Äntligen jobb är en jättebra möjlighet för utlandsfödda akademiker som är inskrivna 
hos oss. De goda resultaten från förra året gör att det känns ännu mer utmanande att 
tillsammans med Volvo fortsätta att skapa nya möjligheter för den här målgruppen. Vi 
upplever att vi bryter ny mark, säger Tanja Tajic Björkman, sektionschef på Arbetsför-
medlingen i Göteborg.

Också Johanna Flanke, HR-chef för Volvokoncernen, ser positivt på fortsättningen:

– Volvokoncernen har medarbetare från över 40 olika länder i Sverige. För oss är 
mångfald en framgångsfaktor och vi driver fl era olika initiativ för att hjälpa utlandsfödda 
till arbete. Äntligen jobb är ett fantastiskt exempel med goda resultat både inom Volvo 
och andra företag. Nu ser vi fram emot att tillhandahålla ytterligare praktikplatser och 
därmed en öppning till arbetsmarknaden, säger hon.

Media är välkomna att medverka den 9 mars på Arbetsförmedlingen, Borstbinda-
regatan 12 A, Hisingen. 

Programmet för dagen: 8.30-9.30: information från Volvo, 9.30-12.00: speed dating, 
12.00-13.30 lunch, 13.30-14.30: information från Volvo,14.30-16.30: speeed dating.
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ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. 

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se


