
Botkyrka kortar vägen till rätt jobb med en mentor
Genom mentorskapsprogrammet får nyanlända akademiker med utländsk utbildning regelbundet träffa någon som redan är
etablerad på den svenska arbetsmarknaden. Den 23 januari är det dags för kick-off av det sex månader långa
mentorskapsprogrammet.

Programmet är ett samarbete med Saco, och drivs inom projektet AcadEMic POWER. Syftet med AcadEMic POWER och
mentorskapsprogrammet är att göra det enklare för högutbildade att hitta rätt jobb i Sverige. Idag går mycket kompetens till spillo,
då den som redan har en akademisk utbildning från sitt hemland ofta inte har de rätta kontakterna, eller den information som
behövs, för att snabbt hamna rätt på arbetsmarknaden.

Mentorer har rekryterats dels från näringslivet, dels från kommunen. Oksana Romaniuk kom till Sverige från Ukraina för fyra år
sedan och arbetar idag på Nasdaq OMX med det som hon är utbildad för. Så här säger hon om att vara mentor:

”Alla som är nya i Sverige och söker jobb kan behöva en mentor. Inte bara för att söka jobb, men lika mycket för allt det där andra
som ett jobb innefattar. Som att förstå vad kollegerna pratar om på fikarasten till exempel.”

Agendan för kick-off:

Välkomna
Jan Strandbacke, förvaltningschef på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen inleder.
Presentationsrunda
Repetition och tävling
Paus med fika och parsamtal ”Lära känna varandra”.
Sammanfattning och avslutning

Tid: den 23 januari kl 13.30 - 16.30

Plats: Mångkulturellt Centrum i Fittja

Pressen är välkommen att delta. Mentorer och adepter finns på plats för att bli intervjuade.

Kontaktpersoner:

Serdar Korkmaz, projektledare, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Tel: 0722-340 665, e-post: serdar.korkmaz@botkyrka.se

Jenny Lindberg, kommunikatör, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Tel: 08-530 614 98, e-post: jenny.lindberg@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med 86 100 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv
och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se


