HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BAZAREN

Bazaren

Kulturhuset Stadsteatern
TORSDAG 9 FEBRUARI KL 1118
FREDAG 10 FEBRUARI KL 1116
INNEHÅLLER

Mässkartor och utställarlistor sid 10–11
Seminarier sid 9 N Lediga jobb sid 11
LIDIA FICK JOBB PÅ BAZAREN

ARBETE SID 4–5

Nytt jobb
– nytt liv!

UTBILDNING SID 6

Välkommen!
Dobro došao!
Bienvenido! Willkommen! Karibu! Welcome!

STARTA EGET SID 8–9
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VÄLKOMMEN

Bazaren samlar drygt 80 utställare på två våningsplan
i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm den 9–10 februari.
Huvudsyet är att skapa möten som leder dig vidare in
på arbetsmarknaden. Fri entré! Läs mer på bazar.nu

GILLA BAZAREN
PÅ FACEBOOK
FACEBOOK.COM/
BAZARENSTHLM

Bazaren behövs mer än någonsin
r du redo för ditt nästa
steg i karriären? Du
som söker jobb, du som
funderar på att starta eget eller
vill hitta den rätta utbildningen
bjuds på inspiration och vägledning på Kulturhuset i Stockholm.
Det är äntligen dags att slå upp
portarna till Bazaren igen – för
femtonde året i rad.
Bazarens grundidé är att vara
en arena för arbetsgivare som
söker efter medarbetare med en
speciﬁk kompetens. Arbetsgivare
ska kunna få direktkontakt med
arbetssökande med de rätta
erfarenheterna.

Ä

I ÅR ÄR det 15-årsjubileum för
Bazaren. Det ska naturligtvis
uppmärksammas! Under åren
har konceptet vässats för att
blir så effektivt som möjligt.

En nyhet sedan förra året är att
företag och myndigheter måste
ha konkreta jobberbjudanden
för att få delta i Bazarens
rekryteringsdel. Det har gjort
att arbetsgivarna tillsammans
kommer till Bazaren med många
lediga jobb i bagaget.
BAZAREN ÄR ETT viktigt forum
och ett gott exempel på hur vi
kan lösa dagens utmaningar
med matchning på arbetsmarknaden. Med tanke på att det
ﬁnns 80 000 arbetssökande mitt
under rådande högkonjunktur
är det uppenbart att något är på
tok. Det behövs bättre verktyg
för matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande. Det
stöd som arbetssökande ges
måste också vara relevant för de
behov som ﬁnns på dagens ar-

betsmarknad. En viktig pusselbit är att förbättra samarbetet
mellan de som anställer och de
som hjälper arbetssökande.
För att rekrytera rätt kompetens till vår region måste strategierna för att nå dithän utvecklas
– vi måste hitta fler lösningar
för att tillvarata relevant och
tillgänglig kompetens.

sett historiskt många asylsökande till Stockholms län.
Nu behövs verkligen Bazaren
så att arbetsgivarna inte missar
chansen att ta tillvara massor
av yrkeskompetens, språkkunskaper och viktiga erfarenheter
– det som vi så väl behöver i vår
växande region. Det är en viktig
del i etableringsarbetet.

”ARBETSGIVARNA
KOMMER TILL
BAZAREN 2017 MED
MÅNGA LEDIGA
JOBB I BAGAGET”

MIN FÖRHOPPNING ÄR att Bazaren
kan göra skillnad genom att
synliggöra chanser att utvecklas genom jobb, utbildning
och företagande. Därmed kan
Bazaren bidra till en god samhällsutveckling.
På Bazaren möter du universitet, folkhögskolor och andra
utbildningsanordnare, om du
behöver en lots bland kurser och
utbildningar. Missa inte heller

Foto: Mikael Sjöberg

FÖR KOMPETENSEN FINNS ju här,
och den kommer från världens
alla hörn. Vi har på senare tid

3 AKTÖRER PÅ BAZAREN
Lars Sörling, marknadsansvarig på
Björn Lundén Information
VARFÖR ÄR NI MED PÅ BAZAREN
I ÅR IGEN?
– Vi har varit med som utställare på Bazaren
i flera år. Här träffar vi många av våra framtida kunder och här ﬁnns dessutom en väldigt intressant
målgrupp som vi inte ﬁnner på andra mässor och event.

VAD HOPPAS NI FÅ UT AV BAZAREN I ÅR?
– Vi hoppas kunna väcka mångas tankar om ett nytt spännande serviceyrke, med många nya möjligheter att arbeta i
vår vackra huvudstad.

Arda Kurdoglu, rekryteringsansvarig
på Adecco
VARFÖR ÄR NI MED PÅ BAZAREN
I ÅR IGEN?
– För att hitta rätt proﬁl till rätt arbetsplats. Bazaren är en perfekt mötesplats där
kandidater får träffa Adeccos kvaliﬁcerade rekryterare och
komplettera sitt cv på plats. Tips till dig som kandidat: ta
med ett uppdaterat cv!

VAD HOPPAS NI FÅ UT AV BAZAREN I ÅR?
Att hitta kandidater som vill bygga ihop en framtid tillsammans med oss. Vare sig man är redo för nästa utmaning eller
är arbetssökande på hel- eller deltid så är vi på Adecco redo
att ta nästa steg i karriären tillsammans.

Kia Samrell, projektledare på
Polisens HR-avdelning.

04 ARBETE
Lidia Haddish ﬁck jobb tack vare
Bazaren – läs hennes bästa tips för
att lyckas i Sverige.
05 ARBETE
På Bazaren ser du andra – och syns
själv! Möt Catherine Åhsberg på
RestaurangAssistans.
Jobben i Stockholm blir bara ﬂer.
06 UTBILDNING
Sﬁnx gav Naima Musavi hennes
viktigaste verktyg – det svenska
språket.
Få dina utländska betyg översatta!
Nasrin Sulemani på UHR berättar hur.
08 STARTA EGET
NyföretagarCentrum hjälpte
till i uppstarten med Stephanie
Rodriguez och Erez Ofers foodtruck
Vegan Schmegan.
09 SEMINARIER PÅ BAZAREN
Lyssna på intressanta talare
– helt gratis.
10 VI FINNS PÅ BAZAREN
Kartor och utställarlistor.
11 LEDIGA JOBB
Tjänsterna som erbjuds på Bazaren.

Heister, Landshövding
i Stockholms län.
Café Starta Eget. Det är mycket
att tänka på om man ska starta
ett eget företag – affärsplaner,
ekonomi, försäljning och skatter.
Här ﬁnns tipsen och råden du
behöver.

Välkommen till Bazaren
2017!

HALLÅ DÄR ...
Sam Yildirim,
initiativtagare till Bazaren.

Foto: Martin Nauclér.

INNEHÅLL

V Chris

VARFÖR SKA MAN BESÖKA
BAZAREN?

– Det är ett bra tillfälle att
ta sitt första – eller nästa –
karriärsteg. Nätverkande är
den kanske viktigaste delen
i att hitta arbetsgivare i dag
och Bazaren är en arena där
kompetens och arbetsgivare
möts under ett och samma tak.
HUR HAR BAZAREN UTVECKLATS GENOM ÅREN?

– Genom att ha växt på både bredden och höjden. Från att ha
varit ett rent rekryteringsforum har Bazaren även blivit en plats
med avdelningar för utbildning och eget företagande. Utbildningsavdelningen blev fullbokad rekordsnabbt den här gången. Många av
utställarna har uttryckt hur viktig Bazaren är för att få möjlighet att
informera om just sina skolors kurser och utbildningar. De ﬂesta har
varit med många gånger men också en del nya ﬁnns på plats.
VAD SER DU MEST FRAM EMOT I ÅR?

– Att Bazaren ska hjälpa och vägleda så många som möjligt – intresset
från utställande arbetsgivare är rekordstort. Stockholms län växer
oerhört snabbt och massor av arbetsgivare behöver ny arbetskra. Att
rekrytera personal kan vara svårt, men på Bazaren möts arbetsgivare
och arbetssökande öga mot öga, vilket är ovärderligt.

ARRANGÖRER

VARFÖR ÄR NI MED PÅ BAZAREN
I ÅR IGEN?
– På Bazaren får vi tillfälle att berätta om
vad som gäller för att utbilda sig till polis
eller att söka annan civil anställning inom polisen med
olika kompetenser som vi behöver för vår verksamhet.

VAD HOPPAS NI FÅ UT AV BAZAREN I ÅR?
– Vi vill genom vår medverkan göra att fler personer ser polisen som en framtida arbetsgivare och att vi kan öka deras
kunskaper om vår verksamhet. Bazaren är ett unikt tillfälle
att få träffa en mångfald av personer som söker utbildning
och anställning samt att få utbyta erfarenheter med andra
utställare.

PRODUKTION OCH FORM Oh My AB (info@ohmy.nu) REDAKTÖR Madeleine Grem-Nielsen, Birgitta Sjöblom TEXT Daniel Cederlund OMSLAGSBILD Felicia Yllenius. Bilagan produceras i samarbete med Metro.

Vi säljer med omsorg
om hälsan

Gillar du människor?
Kom till oss!

Alkohol är inte vilken vara som helst. Därför säljs
den bara på Systembolaget. Vi säljer med ansvar
och god service men utan att vilja sälja så mycket
som möjligt.

Hela världen finns i våra butiker. Kom till oss om
du älskar att ge service och vill utvecklas tillsammans med våra glada gäng. Vi lär dig massor om
dryck och mat i kombination.

På så vis dricker vi i Sverige mindre jämfört med
om alkohol såldes i mataffärer. Det gör att färre
far illa, både de som dricker för mycket och deras
nära och kära.

Dessutom kan du göra skillnad. Vårt mål är inte
att sälja mer eller att tjäna mycket pengar, utan
att sälja med ansvar och omsorg om hälsan.

Läs mer på systembolaget.se/jobb

Norwegian söker nu personal
för både tillsvidare och
sommaranställning för 2017.
Ansök nu, i samarbete med OSM Aviation.
www.osmaviation.com

Tillsammans mot jobb!
Alla har en plats på arbetsmarknaden
- det gäller bara att hitta rätt väg.
Work for you har hjälpt människor till
anställning sedan 2005. Vi kan hjälpa dig
också! Välj oss för Stöd och matchning.

Kontakta oss för mer information!
072 858 51 44 | nyttjobb@workforyou.se
www.workforyou.se

4 / Bazaren 2017

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BAZAREN

ARBETE

Letar du jobb ska du besöka Bazaren den 9 och 10 februari i
Kulturhuset Stadsteatern. Högst upp på plan 5 träﬀar du arbetsgivare
på jakt eer ny personal. På sidan 11 kan du se en jobblista med alla
lediga jobb du har möjlighet att söka om du besöker Bazaren.

LIDIA HADDISH FLYTTADE TILL SVERIGE  FICK JOBB TACK VARE BAZAREN

”Nu kan jag leva mitt liv”

Lidia Haddish kom till Sverige för fyra år sedan eer att ha ﬂytt förtrycket i Eritrea. I dag har hon jobb på restaurang Klang Market i Hornstull, tack vare ett besök på Bazaren.
– Nu tjänar jag bra pengar och kan göra precis som jag själv vill, säger hon.

V

Ett liv kan se väldigt olika ut beroende på
var du bor. Något Lidia Haddish vet mer
om än de ﬂesta av oss. Hon ﬂyttade från
politiskt förtryck i Eritrea till friheten i
Sverige, och eer ett besök på Bazaren ﬁck
hon jobb och kunde starta sitt liv på riktigt.
TEXT DANIEL CEDERLUND FOTO FELICIA YLLENIUS

idia Haddish kom till
Sverige för fyra år
sedan. Som 22-åring
lämnade hon hemmet
i Eritrea eftersom att hon på
grund av sin religion inte hade
rätt till utbildning. När hon
ﬁck visum att resa till Sverige
tvekade hon inte.
– Till och med min mamma
sa till mig att det var bättre om
jag åkte till Sverige. Så jag valde
att ta chansen, säger hon.
Först f lyttade hon till Arboga
där hon läste SFI och en påbyggnadsutbildning i svenska.
Efter det valde hon att f lytta till
Stockholm av f lera anledningar.
– Arboga var lite tråkigt, det
fanns inget speciellt kul att göra

L

så jag kände att jag behövde
f lytta, haha. Jag ville till en
större stad med bättre chanser
till jobb och utbildning.
EFTER EN MÅNAD i huvudstaden ﬁck Lidia Haddish brev
från Arbetsförmedlingen som
tyckte att hon skulle besöka
jobbmässan Bazaren. Det var
första gången hon hörde talas
om Bazaren och eftersom hon
hade varit arbetslös den senaste
månaden tyckte hon att det lät
som en bra idé.
– När jag kom dit ﬁck jag
träffa företag och skolor på
riktigt och inte bara söka jobb
på internet. Det var skönt att få
prata med riktiga människor

och jag ﬁck väldigt många
tips, och så träffade jag ju
RestaurangAssistans, säger hon.
RESTAURANGASSISTANS var
ett av alla företag på plats som
sökte personal. Lidia lämnade
sitt nummer och tillsammans
bestämde de att ses för en
arbetsintervju veckan efter.
Det slutade med att hon ﬁck
jobb med att hjälpa till på olika
restauranger som behövde
serveringspersonal. En av restaurangerna hon ﬁck jobba på
var Klang Market i Hornstull.
– Jag hann inte göra så många
arbetspass innan chefen på
Klang Market tyckte att jag var
duktig och erbjöd mig ett jobb.
Så tack vare RestaurangAssistans kan man säga att jag snabbt
ﬁck en fast inkomst.
NU HAR LIDIA Haddish lägenhet,
pojkvän, sjunger i kyrkokören
och kan säga och göra det hon
själv vill. Eller som hon själv
sammanfattar det:
– Jag kom till Sverige för att
leva mitt liv. Nu tjänar jag bra
pengar och gör precis som jag
själv vill, det känns fantastiskt.

LIDIA HADDISH
ÅLDER: 26.
GÖR: Jobbar på Klang

Market i Hornstull.
BOR: Bromma.
FAMILJ: Pojkvän.
FRITIDEN: När jag inte
jobbar går jag gärna till
kyrkan och sjunger i
kören i kyrkan Kebron
International Apostolic
Ministry. Jag vill tacka
Gud för allt han gjort för
mig i mitt liv.
DET BÄSTA MED
SVERIGE: Att jag har en

chans att studera, jobba
och tjäna pengar. Men
kanske framför allt att
jag kan göra vad jag vill
och säga vad jag känner.
Sverige är ett bra land
för mig, jag trivs väldigt
bra här.
DRÖMMER OM I FRAMTIDEN:

Jag drömmer om att läsa till sjuksköterska eller att jobba som
ﬂygvärdinna. Jag gillar verkligen att hjälpa människor.
TIPS TILL ANDRA ARBETSSÖKANDE: Gå på Bazaren! Jag ska gå i
år igen och titta mer på vad som ﬁnns att studera. Och ge inte upp,
det ﬁnns hopp för alla. Kämpa på, behåll hoppet i gud och dig själv,
då kommer allt att gå bra.
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HÄR FINNS JOBBEN 2017

BRISTYRKEN

Arbetsförmedlingens yrkeskompass ”Var ﬁnns
jobben?” visar inom vilka branscher behovet av
rekrytering är som störst i år. Här är prognosen för
var jobben ﬁnns under året i Stockholms län.

,FRISÖRER
,PSYKOLOGER
,ARKITEKTER
,LÅSSMEDER

SEMINARIUM ÖPPET FÖR MÄSSBESÖKARE
,VVSMONTÖRER
,KOCKAR
,BARNMORSKOR
,PLATTSÄTTARE

TORSDAG 9 FEBRUARI 11.0012.00 FASTIGHET  FRAMTIDSBRANSCHEN FÖR DIG!

Vi har 10 000 jobb! Bli precis vad du vill inom allt från aﬀärsutveckling till dri av fastigheter.
Funderar du på att göra världens roligaste bransch till en del av din framtid? Då kan vi ge dig
några tips. Arrangör: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Plats: Klarabiografen, plan 2.

JOBBEN I
STOCKHOLM
BLIR BARA FLER

HALLÅ DÄR ...
… Cathrine Åhsberg, områdesansvarig
matsal på RestaurangAssistans, som
fortsätter att återkomma till Bazaren.

”På Bazaren ser du
andra – och syns själv”
VARFÖR ÄR BAZAREN EN SÅ BRA
PLATS ATT REKRYTERA PÅ?

– Först och främst gör det
geograﬁska läget mitt i
Stockholm city att många
kommer, och att Bazaren är en
etablerad mässa som lockar
mycket folk. Vi besöker ﬂera
mässor varje år och känner att
vi får allra bäst eﬀekt just här.
Bazaren lockar folk vilket ger oss
ﬂer aktuella och bra kandidater
som vill jobba med oss.
LIDIA HITTADE ER VIA BAZAREN,
VAD VAR DET MED HENNE NI
GILLADE?

– Det var en kollega till mig som
träﬀade henne först, men när
jag mötte henne upptäckte jag
att hon är en öppen, nyﬁken och
otroligt lättlärd tjej. Hon var rak

med att hon inte kunde allt, men
att hon verkligen ville lära sig.
Baskunskapen som hon ändå
hade kombinerat med ödmjukhet
och stor potential var vad som
gjorde att vi ville att hon skulle
komma och jobba med oss.
Dokumenterade erfarenheter i all
ära, det är glöden och passionen
vi behöver.
KOMMER NI ATT STÄLLA UT PÅ
BAZAREN I ÅR IGEN?

– Ja, vi söker ﬂer medarbetare till
alla våra avdelningar då det alltid
är mycket jobb på våren. Förra
året var det helt galet med folk
som köade till våra rekryterare
hela helgen, så vi hoppas få se
lika mycket folk och få ta emot
lika många cv:n i år igen.

VARFÖR SKA MAN BESÖKA
BAZAREN TYCKER DU?

– För att det är en plats där du
både ser andra och syns själv.
Oavsett om du är arbetssökande
eller arbetsgivare så kommer du
att ha stor nytta av ditt besök,
det är därför vi fortsätter att
komma tillbaka.
HAR DU NÅGOT TIPS TILL
ARBETSSÖKANDE SOM SKA GÅ
PÅ BAZAREN?

– Jag tycker att man ska kolla
upp arbetsgivarna som man är lite
nyﬁken på innan besöket, visa att
du vet något om branschen.

Jobben ﬁnns i Stockholm och
verkar bara bli ﬂer. Under
det tredje kvartalet 2016
fanns det drygt 26 000 lediga
jobb i Stockholm vilket var
en ökning med 33 procent
jämfört med samma period
2015. Samtidigt ökade
vakanser (lediga jobb som
FOTO SHUTTERSTOCK
kan tillträdas direkt) med 44
procent. Totalt står Stockholm
för 39 procent av landets vakanser vilket visar att arbetskrasbristen är
väldigt hög. Då jobben verkar bli ännu ﬂer under 2017 är regionens stora
utmaning att hitta arbetskra för att inte företag ska söka sig till andra
orter. Siﬀror som gör Bazaren kanske ännu mer relevant än någonsin.
23 600
, Räknades de lediga jobben till
under det tredje kvartalet 2016.
10 600
, Var antalet vakanser under
samma tidsperiod. Alltså jobb som
var redo att tillsättas direkt.
87 200
, Stockholmare är arbetslösa vilket
är 6,3 procent av invånarna och är
på samma nivå som övriga landet.

22 700
Ungdomar var arbetslösa vilket
motsvarar 16,1 procent. Det kan
jämföras med 14,7 procent i hela
landet.
,

18 000
, Nya jobb förväntas skapas
under 2017. Främst inom hotell
och restaurang, personliga och
kulturella tjänster, information och
kommunikation samt ﬁnansiell
verksamhet och företagstjänster.

Källa: Länsstyrelsen Stockholms rapport ”Läget i länet” från december 2016

Vill du starta företag?

På verksamt.se får du hjälp att planera
och komma igång med ditt företag.
Träffa oss myndigheter på Bazaren
och ställ dina frågor. Vi håller till i Café
Starta eget – håll utkik efter vår monter!

Samlad service från myndigheter

6 / Bazaren 2017

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BAZAREN

UTBILDNING

Vill du utbilda dig? Har du frågor om yrkeshögskolor, validering av betyg
eller vill du lära dig om Sﬁnx-utbildning? Då ska du besöka Bazaren
den 9 och 10 februari i Kulturhuset Stadsteatern. På plan 3 träﬀar du
representanter från högskolor och andra utbildningsanordnare.

”Språket blev mitt viktigaste verktyg”

FOTO SHUTTERSTOCK

I hemlandet var hon en utbildad arkitekt mitt i karriären. Eer att ha
kommit till Sverige upptäckte hon snabbt vad som var nyckeln för att
komma in på arbetsmarknaden och i det svenska samhället.
– Språket blev mitt viktigaste verktyg, säger Naima Musavi.
TEXT DANIEL CEDERLUND FOTO PRIVAT

EFTER ATT NAIMA MUSAVI kom till
Sverige blev den stora utmaningen att bli, eller åtminstone känna
sig som, en del av samhället. Med
en arkitektutbildning i ryggsäcken blev Sﬁnx – Svenska för
ingenjörer – den perfekta slussen.
Sﬁnx är svenskutbildningen som
lägger extra stort fokus på facktermer och hjälper de studerande
att snabbt anpassa sig till sina
arbeten.
– Jag kunde jobbet, men för
att jobba i Sverige är det viktigt
att kunna jobbet på svenska
också. Kursupplägget var
väldigt bra med kunniga och pedagogiska lärare vilket hjälpte
mig och mina klasskamrater
mycket, säger hon.
FÖRUTOM ATT LÄRA ut språket
fungerar Sﬁnx som ett skyltfönster för studenterna mot
framtida arbetsgivare. Bland
annat genom studiebesök, relevanta gästföreläsare och inte
minst ett kontaktnät.
– Jag träffade massor av goda
vänner med gemensamma intressen och målsättningar som
jag fortfarande umgås med på

fritiden. Dessutom var det en av
dem som började arbeta på mitt
nuvarande jobb och blev min
kontaktperson, det ledde till att
jag också ﬁck jobb där, säger
Naima Musavi.
OCH JUST DE sociala delarna
som skapade kontakter tycker
Naima Musavi har varit väldigt
nyttigt, och konstaterar att
språket har betydelse – inte
bara för att få jobb.
– Att kunna språket är
centralt oavsett vad du ska göra
och är den viktigaste delen för
att komma in i samhället. Det
är så många tillfällen som det
är viktigt att kunna uttrycka
sig i tal och skrift, och ibland är
det till och med ett krav för att
exempelvis kunna få ett jobb,
säger hon.
VAR JOBBAR DU I DAG?
– Jag jobbar på arkitektbyrån
Tengbom i Stockholm. Där får
jag jobba med f lera spännande
projekt och människor. Sﬁnx
var ett av mina hjälpmedel som
ledde mig dit jag är nu, så jag
är väldigt tacksam för möjlig-

NAIMA MUSAVIS
BÄSTA TIPS TILL
INVANDRADE
INGENJÖRER
, Språket är det viktigaste

att lära sig, oavsett vad du
ska hålla på med. I vissa fall
är det till och med ett krav
att kunna svenska i både tal
och skri.
, Ibland kan det kännas
svårt, men ge inte upp
inlärningsprocessen. Du får
så mycket tillbaka när du väl
kan språket.
heten att jag ﬁck den chansen.
Jag rekommenderar verkligen
arbetssökande ingenjörer att
besöka Sﬁnx monter på Bazaren.
FOTO SHUTTERSTOCK

FÅ DINA UTLÄNDSKA BETYG ÖVERSATTA
HAR DU EN UTLÄNDSK utbildning eller examen? Då är det en

bra idé att besöka Universitets- och högskolerådets monter
på Bazaren. UHR bedömer utländska utbildningar för att
avgöra vilken behörighet de ger i Sverige. Oavsett om du vill
studera vidare eller vill ut i arbetslivet är UHR en bra sluss
mellan dig och de svenska myndigheterna.

”Vi gör kunskapen tillgänglig för
den svenska arbetsmarknaden”
Hallå där… Nasrin Sulemani på Universitetsoch högskolerådet (UHR), som hjälper personer
med utländsk utbildning att bedöma vad den
motsvarar i det svenska utbildningssystemet.
De kommer att ﬁnnas på plats under Bazaren.
NI ÅTERKOMMER TILL BAZAREN
ÅR EFTER ÅR, VARFÖR?
– Bazarens målgrupp
liknar vår egen då vårt jobb
är att hjälpa personer att få
sina utländska betyg bedömda. Dessutom är det en
chans att träffa människor
på riktigt i stället för i ett
mejl eller på telefon. De som
besöker Bazaren vill etablera
sig på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska
samhället och där har vi en
viktig roll. Även för dem som
planerar att studera vidare.

V

Förutom att lära ut språket fungerar Sﬁnx som ett skyltfönster för studenterna mot framtida arbetsgivare.

”DET FINNS OTROLIGT
MYCKET KUNSKAP
SOM FLYTTAR TILL
SVERIGE”
VAD ÄR DET NI KAN HJÄLPA TILL
MED?

SFINX ÄR EN INTENSIVKURS I SVENSKA FÖR
INGENJÖRER OCH VÄNDER SIG TILL DIG SOM:
, har en utländsk ingenjörsexamen.
, har ha uppehållstillstånd i Sverige mindre än cirka 3 år.
, är nybörjare i svenska eller har kunskaper i svenska upp till avslutad Sﬁ.
, har goda kunskaper i engelska, Järfälla Sﬁnx kräver inte betyg,
Stockholm Sﬁnx kräver motsvarande engelska 6 (Detta för att klara
av kurser på KTH där engelsk kurslitteratur förekommer).
, kan studera upp till 30 timmar per vecka.

– Om du kommer till Sverige
med en utländsk utbildning
kan du få hjälp med att bedöma
den till svensk motsvarighet.
Det är både för att svenska
arbetsgivare ska kunna förstå
vilken utbildningsnivå du har
men det har också en psykologisk aspekt för den som kommer till oss att hens betyg bedöms och erkänns i Sverige. Det
ﬁnns otroligt mycket kunskap
som flyttar till Sverige och tack

NASRIN SULEMANI
vare att vi bedömer utländska
utbildningar görs den kunskapen tillgänglig för Sverige.

VAD KOMMER ATT HÄNDA I ER
MONTER UNDER BAZAREN?
– Vi kommer att informera våra besökare vilka vi
är och svara på deras frågor.
Vi har även kunskap om de
olika snabbspår som ﬁnns tillgängliga för våra sökande.

VILKA TYCKER DU BORDE
BESÖKA ER PÅ BAZAREN?
– Alla som har några frågor
angående utländsk utbildning,
framtida studier, reglerade yrken och liknande. De flesta kan
göra sig förstådda då vi kommer att ha folk på plats som
kan prata arabiska, persiska,
serbo-kroatiska, spanska,
engelska och balochiska.

ill
n t Eget!
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En trygg
anställning med
schyssta villkor.

Mässpris

100 kr!

100 000
företagares
bäste vän!

Ordinarie pris:
314 kr

Just nu söker vi på
;H_P:[VJROVSTÅLYMYHYL
besök gärna vår monter så
berättar vi mer.

Starta & driva företag har
genom åren hjälpt 100 000 företagare
till en bra start. Boken förklarar allt
om det här med att driva företag.
Låt den hjälpa även dig till ett framgångsrikt företagande.
Tel: 0650-54 14 00 • info@blinfo.se • www.blinfo.se • www.facebook.com/blinfo

Prata utbildning med oss
på Bazaren 9-10 februari!
Vi hjälper dig på vägen till ditt drömjobb. Välkommen till Lernia
– tillsammans formar vi din framtid!

Vill du ta ett nytt
steg i livet? »

• Sfi
• Arbetsmarknadsutbildning
• Komvux
• Rekrytering och bemanning
• Yrkeshögskola
Vill du veta mer? Kom till vår monter på Bazaren
i Kulturhuset eller besök www.lernia.se.

Din personliga
tränare i jobbsök
Kom förbi så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.
Vi ﬁnns på Bazaren, plan 3. Mer om oss på eductus.se/stockholm.
Stöd och matchning | Yrkessvenska | Starta eget
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STARTA EGET

Sugen på att starta eget företag? Då ska du besöka Café Starta Eget på Bazaren
den 9 och 10 februari i Kulturhuset Stadsteatern. Café Starta Eget håller till i
Foajén på plan 3. Här får du träﬀa myndigheter, näringsliv och organisationer
som kan hjälpa dig att förverkliga din företagsdröm.

Anmäl dig till någon av
STEPHANIE
de träningsintervjuer som
RODRIGUEZ
anordnas. Det gör du i
ÅLDER:
30. monter i Galleri 5.
Sacos
GÖR: Grön entreprenör, driver

Anmäl dig till
någon av de
träningsintervjuer
som anordnas. Det
gör du i Sacos monter
i Galleri 5.

Vegan Schmegan.
BOR: Stockholm.
ÄTER HELST: Tempeh och Erez
falafel samt hans hemmagjorda
hummus.
GÖR PÅ FRITIDEN: Utvecklar
verksamhet, vi jobbar typ jämt.
Men annars gillar jag att resa
och yogar så oa jag hinner.

EREZ OFER
ÅLDER: 32.
GÖR: Grön entreprenör, driver

Vegan Schmegan.
BOR: Stockholm.
ÄTER HELST: Vegansk pizza
och burrito.
GÖR PÅ FRITIDEN: Provar
växtbaserade matställen och
försöker hitta inspiration. Och
umgås med Stephanie och våra
två barn. Håller på med judo
och skriver gärna.

3 STORSÄLJARE
HOS VEGAN
SCHMEGAN
• Schmegan Falafel.
• Seitan Schwarma wrap.
• Seitan Hummusburgare.

Besök hemsidan www.veganschmegan.se för att läsa mer.

V Stephanie

Rodriguez och Erez Ofer ﬁck hjälp av NyföretagarCentrum när de startade sitt företag Vegan Schmegan. I dag har de gått från foodtruck
till att vara ett vegankoncept som erbjuder catering, syns på festivaler och föreläser för företag som vill veta mer om fördelarna med vegankost.

VEGAN SCHMEGAN BANAR VÄG FÖR DEN VEGANSKA VÅGEN

”Veganmat säljer väldigt bra”
I Tel Aviv och Kalifornien hittade Stephanie Rodriguez och Erez
Ofer både varandra och inspirationen till sin foodtruck. Det
slutade med en satsning på växtbaserad mat i söderort och i dag
fyra år senare är den enda vägen uppåt för Vegan Schmegan.
TEXT DANIEL CEDERLUND FOTO FELICIA YLLENIUS

ör fyra år sedan startade Stephanie Rodriguez
och Erez Ofer eget –
veganfoodtrucken
Vegan Schmegan. De träffades
när båda studerade i Tel Aviv,
blev ett par och ställdes inför
den eviga relationsfrågan: Vem
f lyttar till vem?
– Eftersom jag hade jobb i
Stockholm tog vi beslutet att
f lytta hit. Vi hade redan då
tankar på att göra något eget,
och när det inte fanns så många
veganalternativ i Stockholm så
kände vi att det var vad vi skulle
göra, säger Stephanie Rodriguez
och Erez Ofer fyller i:
– Vi älskar båda matlagning
och har alltid lagat mycket
hemma och bjudit in vänner.
Sedan kom vi i kontakt med
Start-Up Stockholm som hjälpte

F

oss att komma igång.
Efter det gick de till NyföretagarCentrum i Huddinge.
Att det blev just i Huddinge
hade sina förklaringar. Stephanie Rodriguez kommer från
Flemingsberg, dessutom är
Huddinge en kommun på frammarsch med många studenter.
– Huddinge får ett ordentligt
ansiktslyft just nu så att bli en
del av det nya Huddinge som
växer fram kändes helt rätt.

HUR FUNKAR VEGANKONCEPTET,
KÖPER FOLK DET?
– Absolut, och mer och mer
har vi märkt de här åren. Dels
upptäcker de hur otroligt god
och smakrik växtbaserad mat
kan vara, att det inte bara
handlar om att äta isbergssallad
och gurka. Dels är människor

mer öppna för lösningar som
inte sliter på jordklotet. Där
passar vi bra in och maten säljer
väldigt bra samtidigt som vi har
varit med och banat väg för den
veganska vågen i Stockholm
vilket känns riktigt kul, säger
Stephanie Rodriguez.

HUR HAR NYFÖRETAGARCENTRUM
HJÄLPT ER ATT FÖRVERKLIGA ER
IDÉ?
– Främst med struktur, handledning och mentorskap. Vi ﬁck
hjälp med grundläggande saker
som budget och affärsplan, samt
konsultation under vägen. Har
vi fastnat någon gång så har
mentorprogrammet i Huddinge
varit väldigt skönt att ha i
ryggen, säger Erez Ofer.
Och det som i början enbart
var en foodtruck på Stockholms

gator har blivit ett bredare
koncept med tiden. I dag kör Vegan Schmegan också catering,
festivaler och andra event som
till exempel Stockholm Pride
och Way Out West. Dessutom
har de hittat en bra matchning
tillsammans med dagens CSRorienterade företag som vill
bidra till en bättre värld.
– Väldigt många organisationer satsar på hållbarhet och
återvinning, så många kontaktar oss då eftersom växtbaserad mat går hand i hand med
det tänket. Dels för att vi kan
erbjuda mat som är miljövänlig,
dels att vi kan hålla föredrag
om vegankost och varför den
är viktig. Och kanske framför
allt avdramatisera det hela: du
behöver inte bli radikalvegan
utan kan äta veganmat då och
då, säger Erez Ofer.

VAR SER NI VEGAN SCHMEGAN
OM FEM ÅR?
– Då har vi öppnat ett ställe
med ett konstant kundf löde och
har en väletablerad catering.
Och förhoppningsvis kan du
hitta vår egengjorda falafel på
hyllan i matbutiken!

STEPHANIE
–
OCH EREZ BÄSTA
STARTA EGETTIPS:
GÖR DET BARA!

– Det är lätt att bli bekväm
och skjuta på det och tänka
att det inte är bra tajming.
Inget blir lättare för att du
väntar – kör bara!
GÖR DIN HEMLÄXA

– Skissa på en budget, gör en
aﬀärsplan, titta på eventuella
tidsscheman. Kolla att du
har en idé som kan fungera i
praktiken, helt enkelt.
TRO PÅ DIN IDÉ

– Att starta eget kräver mycket jobb. Tron på idén är det
som skänker motivationen.
Ha en passion för det du gör.
TA ALL HJÄLP DU KAN FÅ

– Ställen så som NyföretagarCentrum ﬁnns av en anledning. Nyttja hjälpen de ger
och gå på så många seminarier, kurser och mentorsprogram du bara kan.
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NYTTIGA
LÄNKAR

NYFORETAGARCENTRUM.SE
AFFARSPLANEN.COM
VERKSAMT.SE
COOMPANION.SE
ALMI.SE

66 %

66 procent av Sveriges befolkning mellan
18 och 30 år kan tänka sig att starta företag.
Källa: Entreprenörskapsbarometern 2016

Seminarier
I CAFÉ STARTA EGET
Delta i det kostnadsfria seminarieprogram
som bjuds speciellt för dig som ligger i startgroparna
att bli företagare! Kom till Café Starta Eget på Bazaren.
Seminarierna hålls i Klarabiografen på plan 2. Boka din
plats på egetforetag.se.

TORSDAG 9 FEBRUARI

FREDAG 10 FEBRUARI

Bazaren öppnar kl 11 och stänger kl 18

Bazaren öppnar kl 11 och stänger kl 16

13.3014.00 STARTING UP A BUSINESS

13.3014.00 STARTA FÖRETAG: KORT OM
SKATTER OCH AVGIFTER

Are you in the process of starting up a business?
Welcome to a lecture that will help you prepare for
the registration of your business. The lecture is also
suitable if you have already started up your business
and want basic information on taxes and social contributions. Arranged by: The Swedish Tax Agency
14.3015.00 SAMARBETA OCH STARTA
FÖRETAG TILLSAMMANS!

Ska du starta företag tillsammans med andra eller är
du egen och funderar på att samverka? Coompanions erfarna företagsrådgivare informerar och rådger
om möjligheterna med samverkan, ger praktiska
exempel samt informerar om passande företagsformer och avtal. Arrangör: Coompanion
15.3016.00 STARTA FÖRETAG: KORT OM
SKATTER OCH AVGIFTER

Skatteverket berättar hur du registrerar ditt
företag och ger en kort introduktion om de skatter
som är aktuella för dig och ditt företag. Arrangör:
Skatteverket

Skatteverket berättar hur du registrerar ditt företag
och ger en kort introduktion om de skatter som är aktuella för dig och ditt företag. Arrangör: Skatteverket
14.3015.00 SAMARBETA OCH STARTA
FÖRETAG TILLSAMMANS!

Ska du starta företag tillsammans med andra eller är
du egen och funderar på att samverka? Coompanions erfarna företagsrådgivare informerar och rådger
om möjligheterna med samverkan, ger praktiska
exempel samt informerar om passande företagsformer och avtal. Arrangör: Coompanion
15.1515.45 STARTING UP A BUSINESS

Are you in the process of starting up a business?
Welcome to a lecture that will help you prepare for
the registration of your business. The lecture is also
suitable if you have already started up your business
and want basic information on taxes and social contributions. Arranged by: The Swedish Tax Agency

Boka din plats på egetforetag.se

FOTO SHUTTERSTOCK

Håller din aﬀärsplan?
EN BRA AFFÄRSPLAN SKA KUNNA GE SVAR PÅ
FÖLJANDE FRÅGOR:
,Vad

är företagets sye på marknaden?
,Finns det ett behov av din produkt eller tjänst?
,På vilken marknad/marknader arbetar företaget?
,Vilken är din målgrupp och hur kan du nå den?
,Är din aﬀärsidé unik? Om inte, vad utmärker din
aﬀärsidé i förhållande till konkurrenternas?
,Varför ska kunderna välja ditt företag framför
konkurrenterna?
,Vilka är de grundläggande lönsamhetsfaktorerna
för företaget?
,Påverkas aﬀärsidén av konjunktursvängningar?
Källa: verksamt.se

16.3017.00 VÅGA VILJA FÖRETAG

Ett seminarium för att ”kicka igång” dig och ditt
företag. Att öka din egen riskaptit och att våga lite
mer är en viktig ingrediens för att lyckas nå målet,
framgången runt hörnet. Arrangör: MacoMedia

NYFÖRETAGARCENTRUM ERBJUDER ...

17.1517.45 VÄGEN TILL EN LYCKAD
FÖRETAGSSTART!

Hur vässar du din aﬀärsidé? På vilket sätt hittar du
dina kunder? Rådgivare från NyföretagarCentrum
tipsar om hur du får en bra start i ditt företagande.
Arrangör: NyföretagarCentrum

FOTO SHUTTERSTOCK

... kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag.
Här får du hjälp med allt från att slipa din aﬀärsidé till att ta
fram en färdig aﬀärsplan. Rådgivningen är personlig vilket
gör att du är väl förberedd när du ska starta och driva just
ditt företag. NyföretagarCentrum hjälper dig att prioritera rätt
för att du ska få en så bra start som möjligt och en snabbare
lönsamhet!

Seminarier FÖR SPECIELLT INBJUDNA DELTAGARE
TORSDAGEN DEN 9 FEBRUARI
09.0010.30 ATT SKAFFA ETT JOBB ÄR SVÅRARE ÄN
ATT GÖRA JOBBET  FÖR DEN SOM ÄR NYSVENSK.

Ett smart samtal om hur matchningen på arbetsmarknaden
ska kunna fungera bättre. Företrädare från politik, akademi
och näringsliv samtalar om vad som behövs och vem som
ska göra vad – för att ﬂer utrikesfödda ska få jobb. Dessutom om vem som ansvarar för samordning och styrning av
etableringen på arbetsmarknaden och hur det ska fungera i
praktiken. Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholm
12.1513.15 VIDGA NORMEN KRING VEM SOM SES
SOM KOMPETENT

Bland de afrosvenskar som invandrat till Sverige före sju

års ålder, som har hela sin utbildning i Sverige och som har
en svensk högskoleexamen, var 9,1 procent arbetslösa tre
år eer examen. Seminariet tar upp fakta och kunskap om
hur arbetsmarknaden ser ut och vilka begränsande normer
som ligger till grund för den strukturella diskrimineringen.
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholm

FREDAGEN 10 FEBRUARI
09.0010.15 STOCKHOLM, STOCKHOLM, STAD I VÄRL
DEN. STOCKHOLM, STOCKHOLM VÄRLDENS STAD.

Bazarens frukostseminarium om kompetensförsörjning i
Stockholms län. Årets tema: Etablering och inkludering.
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholm

10.1511.15 YRKESINTRODUKTIONSANSTÄLLNING 
ANSTÄLLNING MED LÄRANDE

YA-delegationen informerar om möjligheterna med anställningsformen YA och om hur arbetsplatser kan arbeta med
språkinlärning och färdighetsträning för att inkludera nya
medarbetare. Arrangör: YH-delegationen
11.3013.00 VÄGAR TILL BEHÖRIGHET OCH LÄRAR
LEGITIMATION  FÖR DEN MED UTLÄNDSK UTBILD
NING OCH ERFARENHET. Arrangör: Stockholms stad

Seminarierna hålls i
Klarabiografen på plan 2.
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VI FINNS PÅ BAZAREN
Över 80 utställare plats på Bazaren på Kulturhuset Stadsteatern
i Stockholm den 9 och 10 februari. Här ser du var du hittar dem!

Utbildning

Arbete

HÖRSALEN, PLAN 3

GALLERI 5, PLAN 5

Akademikerförbundet SSR
Astar
Bromma Folkhögskola
Competens
CSN, Centrala studiestödsnämnden
Eductus
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Hermods
JENSEN Education/Komvux
Karolinska Institutet
Lernia
Långholmens Folkhögskola/
Sundbybergs Centrum
Medlearn
Mälardalens högskola
Nackademin
Nyckelviksskolan
Polisen
Runö Folkhögskola
Sfx – Svenska för yrkesutbildade
Stielsen Stockholms Tekniska Institut
Stockholms byggtekniska gymnasium
Stockholms folkhögskolor
Stockholms Hotell- och Restaurangskola
Stockholms universitet
Studentum
Vuxenutbildningen Södertälje kommun
UHR, Universitets- och högskolerådet
Utbildningsförvaltningen (Stockholms stad)
Work for you
Föreningar
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd
Bangladeshi ICT Professionals
Centrum för samhällsorientering
Farmaceutkompis
Mitt Liv
Sveriges Internationella Talanger, SIT

20
15
2
17
21
13
32
11
12
31
16
5
17
33
1
4
29
5
10
19
7
3
8
30
18
6
22
9
14

1

2
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4

5

6
23
24
25
26

7
8

11 12

9

13 14
27
28

15
16

10

17
19
18
20
21 22

29

HÖRSALEN

30

26
24
25
27
28
23

31

32

33

Café Starta Eget

15

FOAJÉN, PLAN 3

6
TRAPPA

5

7
8

T B IL D

CAFÉ

NING S
L
AV DE
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12
4
3
7
4
6
14
8
2
1
10
15
4
5
13
4
11
9

MO T U

Almi Företagspartner
Arbetsförmedlingen
Björn Lundén Information
Coompanion
Länsstyrelsen Stockholm
MacoMedia
Nordea
NyföretagarCentrum
Radix Kompetens
SEB
SMÅA
Starta & Driva Företag
Skatteverket
Start-Up Stockholm
Svenska för Företagare, SFF
verksamt.se
Visma
WREBIT

AAA Integration AB
Adecco
AF Lufart
Amnesty
Apcoa Parking
Auto1
Ballbreaker
Betsson Group
Bilda Personalmäklarna
Clas Ohlson
Clockwork Global
Cool Company
EURES
Expandera Mera
Hemfrid
Helpman Entreprenad
HSB Omsorg
Hubbr
JobMetz
Keolis
Key Solutions
Kriminalvården
Läkare utan gränser
Lärarförmedlarna
Manpower
Mathem
Münchenbryggeriet
OSM Aviation Group
Park and Resorts (Gröna Lund)
Prime Care
Prime Professionals AB
Restaurangassistans
Resursteamet
RT Assistans
Sales Only
Stockholms stad
Stockholms läns landsting
Systembolaget
Taxi Stockholm
Telia
Transcom
ÅF

12 13 14
11 10

9

4

N

FOJAÉN

3
1
ENTRÉ

2

40
42
34
2
30
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10
18
4
24
41
15
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7
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12
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1
3
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25
22
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8
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14
35
36
23
28
16
20
37
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16 15 14 13 12

11
10

17

V På

18
42 41

Lediga jobb

40 39

Letar du jobb? Här hittar du alla lediga tjänster som erbjuds
på Bazaren den 9 och 10 februari på Kulturhuset.

19
20

TRAPPA

21
9
22

Bazaren kan du bland annat hitta jobb som kock.

37 38
8

23
7

35 36
24

6
25
5

34
33
32
TRAPPA

31

26
5
27

4
28 29 30

3
2
1
ENTRÉ

LÄKARE UTAN GRÄNSER | Insamlare (rekrytera månadsgivare)
AMNESTY | Medlemsvärvare (face to face), Telefonkommunikatör
LÄRARFÖRMEDLARNA | Tjänster inom förskola till vuxenutbildning
BILDA PERSONALMÄKLARNA | Barnskötare, Grundskollärare, Ämneslärare, Kock
RT ASSISTANS | Personliga assistenter
RESURSTEAMET | Arbetsterapeuter, Socionomer, Beteendevetare, Fysioterapeuter, Stödpedagoger, Socialpedagoger,
Pedagoger, Fritidspedagoger, Undersköterskor
HSB OMSORG | Undersköterskor, Sjuksköterskor, Vårdbiträden, Fysioterapeuter, Hemstädare, Fönsterputsare
PRIME CARE | Sjuksköterskor, Undersköterskor, Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster
PRIME PROFESSIONALS | Ekonomer, Ekonomiassistenter, Controllers
BALLBREAKER | Kallskänkor, Servitörer, Barnisse, Plock, Serveringsnisse, Aktivitetsvärd
RESTAURANGASSISTANS | Arbetsledare, Bankettservis, A la carte servis, Restaurangbiträde/kassabiträde, Bar
KEY SOLUTIONS | Key Account, IT, Säljare
JOBMETZ | Butikspersonal, Telefonkommunikatörer, Telefonförsäljare, Lånemäklare, Fiberrådgivare, Säljare, Fältsäljare, Teknisk support
SALESONLY | Teknisk säljare, Säljare, IT-säljare
COOL COMPANY | Egenanställningsföretag (du är anställd hos Cool Company men sköter dina uppdrag
som egen företagare.)
TELIA | Kundtjänst, Säljare, Butikssäljare
EURES | Information om jobb i Europa
BETSSON GROUP | Copywriter, Content Specialist, Key Aﬃliate Manager, Coordinators, Swedish Copywriter, Local Brand
Manager, Key Account Manager, Customer Service (Jobb i Malta), Engineer, Head of Public Aﬀairs, Communication Manager, Press Oﬃcer. Senior Net Developer, Frontend Eeb Development, QA Developer (Jobb i Sverige)
HUBBR | Säljare (telefon)
TRANSCOM | Kundtjänstmedarbetare, Supportmedarbetare
PARKS AND RESORTS GRÖNA LUND | Matintresserade Serviceproﬀs, Tivolivärdar, Spel- och entrévärdar, Teknik
och mekanik, Hovmästare, Servis, Bartender, Kock, Souschef eller Diskare.
MÜNCHENBRYGGERIET | Serveringspersonal, Vaktmästare
SYSTEMBOLAGET | Butiksmedarbetare
CLAS OHLSON | Butiksmedarbetare
MATHEM | Produktionspersonal (lager, orderplock, lastning)
HELPMAN ENTREPRENAD | Betongarbetare, Anläggare, Byggnadssnickare, Hantlangare
EXPANDERA MERA | Träarbetare/snickare, Betongarbetare, Markarbetare, Elektriker.
TAXI STOCKHOLM | Taxiförare
KEOLIS | Mekaniker med erfarenhet av el, Bussförare
APOCA PARKING | Taxivärdar, Parkeringsvakter, Parkeringsvärdar.
AUTO1 | Kundmottagare, Inköpare, Kundkoordinator, Kundservicemedarbetare, Account Manager B2B,
Pricing Analyst
HEMFRID | Hemstädning, Fönsterputsare
OSM AVIATION GROUP | Tågvärdar/Ombordpersonal, Comfortpersonal, blivande Tågförare, Stationsvärdar, Cabin Crew,
Piloter
AF LUFTFART | Information om lediga jobb på Arlanda
STOCKHOLMS STAD | Förskollärare, Lärare, Socialsekreterare m.m.
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING | Hälso- och sjukvårdsyrken, Administration, IT
ÅF | Ingenjörer, HR m.m.
KRIMINALVÅRDEN | Kriminalvårdare
MANPOWER | Kundtjänst, Reception/internservice, Handledare Manpower Matchning, Teknisk kundtjänst, Administratörer, Koordinatorer, HR-administratörer, Löneadministratörer, Junior handläggare, Truckförare med behörighet A+B ,
Truckförare B4-truck, Tekniker, Maskinoperatörer och processoperatörer till produktionen, Teknisk processoperatör
AAA INTEGRATION | Hemstädning, Lokalvårdare, Fönsterputsare, Kontorsstädning, Hundskötare, Byggrivare, Snickare,
C-chauﬀörer
CLOCKWORK GLOBAL | Operatörer/produktionspersonal, Montörer, Materialhanterare/lagerarbetare, Tjänstemän
inom områdena teknik, ekonomi, HR, kundtjänst och kundservice, Chefer, Specialister, Fälttekniker för arbete med
ledningsanvisning, svetsare, CNC-operatörer, Behöriga och obehöriga lärare F-9, gymnasium och vuxenutbildning samt
yrkeslärare på gymnasie-, komvux- och YH-nivå, Rektorer, Skolledare, Specialpedagoger och Skolsköterskor, Flerspråkiga personer inom maskinteknik, konstruktion och produktionsteknik, hemtjänst och kundservice
ADECCO | Personaluthyrning/rekrytering - Kontor, administration, HR, Industri och logistik, Ekonomi, ﬁnans och juridik, ITkonsulter, Ingenjörs- och teknikverksamhet, Försäljning och marknadsföring, Sjukvård och läkemedelsindustri, Hotell, turism och events, Student. Konsulttjänster – karriärväxling, Change management, Ledarskapsutveckling, Karriärutveckling

Administration
Just nu har vi 828 lediga
jobb inom Administration

