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Chatta om framtiden med Arbetsförmedlingen 

Efter studenten börjar vuxenvärlden 
Skolavslutningen och studenten närmar sig och för många innebär det att 
man tar första steget ut i vuxenvärlden. Detta kan väcka många frågor och 
funderingar. Hur ska jag hitta ett jobb? Måste jag plugga? Vilka vägar finns 
det fram till drömjobbet? De här frågorna, och många andra, ger vi på 
Arbetsförmedlingen svaren på i två chattar. 

– Arbetsförmedlingen har en unik kunskap om läget på arbetsmarknaden. Vi vet vilka 
branscher som kommer växa och vilka som det kan vara svårt att komma in på. Det gör 
att vi kan ge oberoende råd baserat på våra erfarenheter, säger Pia Rydqvist. 

Chatten bemannas av arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen Kundtjänst som har en 
stor erfarenhet av att hjälpa och stötta arbetssökande på distans.  

– Chatten vänder sig främst till gymnasiestudenter men vi vet att det ofta också finns 
frågor och funderingar hos föräldrar och andra anhöriga. De är såklart också välkomna 
med sina frågor, berättar Pia Rydqvist. 

Ungdomar – sök jobb smart! 
Arbetsförmedlingen skickar i dagarna ut handboken 
”Jobbguide för unga” Det är sjunde året i rad som den 
skickas ut till alla ungdomar som slutar gymnasiet till 
sommaren. Den innehåller intressant och användbar 
information om det mesta som en ungdom behöver veta 
inför inträdet på arbetsmarknaden, oavsett om det gäller 
arbete, utbildning eller om man behöver en snabbguide 
till vuxenlivet.  

– Handboken innehåller allt ifrån hur du tar en första 
kontakt med en arbetsgivare, till att kanske studera vidare 
i ett annat land. Den kan nog också väcka en del frågor 
och funderingar som man gärna vill bolla med någon. Då kan man vända sig till oss på 
Arbetsförmedlingen. Antingen via ett besök, telefon eller på chatten, säger Pia Rydqvist. 

 

Chatten når du via arbetsförmedlingens webbplats. 

Onsdag 22 maj 
15.30-16.30 

och torsdag 30 maj 
15.30-16.30  
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Fler chattar med spännande teman 
Under året kommer vi bjuda in till fler chattar med olika aktuella teman.  Vilka det är ser 
du i listan nedan. 

Datum Tid Tema 
22 maj 15:30-16:30 Skolavslutningen 
30 maj 15:30-16:30 Skolavslutningen 
23 augusti 15:30-16:30 Turism, besöksnäringen och fjälljobb 
7 september 14:00-15:00 Högskolevalet 
12 oktober 14:00-15:00 Högskolevalet 

Observera att listan är preliminär och kan komma att förändras. 
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