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Förändringar i programmet kan ske. 

 

Dag Tid Titel Innehåll  Arrangör Monter 
2 juni 10:15 Welcome house – snabb 

etablering i samhället för 
nyanlända 

Snabb etablering på arbetsmarknaden och i 
samhället - ett effektivt och samlat mottagande av 
nyanlända. 

Welcome house/Stockholms 
stad 

5 

2 juni 11:00 Developing Your Career in 
Sweden – Learn how to 
build your Linkedin network 
and learn Swedish 

Build up your LinkedIn network with New to 
Sweden, cultivate your professional identity, and 
learn Swedish through the Regional Sfx program. 

SFX / New to Sweden 37 

2 juni 12:00 Framtidsbransch i ständig 
utveckling - 
Transportbranschen 

Transportbranschen - En framtidsbransch i 
ständig utveckling. 

Transportfackens Yrkes- och 
Arbetsmiljönämnd (TYA) 

32 

2 juni 12:40 How to find a job in Sweden Pre-recorded lecture where you can learn the 
basics when applying for a job and what 
organizations you can turn to. 

Arbetsförmedlingen Ladda upp 

2 juni 13:00 Vi vet varför vård- och 
omsorgsyrket är ett smart 
val! 

Vägen till undersköterskeyrket, 
karriärutvecklingsmöjligheter och en 
framtidsspaning.  

Vård- och omsorgscollege 35 

2 juni 13:50 Shoppa ditt Örnsköldsvik - 
få inblick hur ett liv i norr 
skulle se ut 

Ta chansen att få en inblick i hur ett arbetsliv i 
Örnsköldsvik kommer se ut med allt från jobb, 
intressen, boende och mycket mer.   

Jobba & Lev Örnsköldsvik 105 
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2 juni 14:30 Utbildning Nord - Nyckeln 
till den nordiska 
arbetsmarknaden. 

Information om vår särart som nordisk 
yrkesutbildningsanordnare och exempel på 
mervärden för den som väljer att utbilda sig hos 
oss. 

Utbildning Nord 
 
 

128 

2 juni 15:15 Starta eget - 5 tips till en 
snabbare start! 

Fem konkreta tips - viktiga webben, bygg ditt 
varumärke, börja sälja, din kommunikation, ditt 
erbjudande! 

Boo Gunnarson, 
Företagsexpert, Visma Spcs 

41 

2 juni 16:15 The key to understand 
Sweden 

A course in civic orientation. Centrum för 
samhällsorientering i 
Stockholms län 

12 

3 juni 10:15 Studiemedel och körkortslån 
– så fungerar det 

Vilka möjligheter har du att få studiemedel, vilka 
bidrag och lån finns det och hur du ansöker. 

CSN 4 

3 juni 10:55 How to write a cover letter 
Pre-recorded lecture 

Practical tips on how to present your cover letter 
professionally in order to catch a recruiter's eye. 

Arbetsförmedlingen Ladda upp 

3 juni 11:15 Utveckla dina 
KUNDkontakter och få 
tillgång till rimlig 
FINANSIERING! 

SvIFF kan stötta dig på 14+ språk under Din 
företagsresa - Starta och väx med din idé och ditt 
företag! 

Sveriges Internationella 
FöretagarFörening (SvIFF)  

39 
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3 juni 12:15 Yrkeshögskolan – högre 
utbildning med fokus på 
arbetsmarknadens önskemål 

Mer kunskap om yrkeshögskolan som 
utbildningsform, vilka utbildningar som finns att 
söka i Stockholm och kopplingarna till 
arbetsmarknaden. Ställ frågor direkt till 
utbildningsanordnarna. 

Yrkeshögskoleanordnare i 
Stockholm (YHSL) & TUC 
yrkeshögskola 

21 

3 juni 13:15 Good tech – good life i Norr Vilka möjligheter finns inom IT-branschen i 
Västernorrland. 

Bron Innovation 108 

3 juni 14:15 Kombinationsutbildning - 
Paketbilsförare och 
Parkskötsel 

Lär dig svenska och ett yrke genom att gå en 
kombinationsutbildning. 

Stockholms stad 29 

3 juni 15:00 Hitta din framtid i Skellefteå 
– här finns utbildningarna 
och jobben. 

10 000 nya jobb beräknas uppstå de närmaste 
åren. Tillsammans med näringslivet har 
Vuxenutbildningen i Skellefteå tagit fram ett 
antal CSN-berättigade utbildningar som kraftigt 
ökar chanserna till jobb.  

Projektet Relocate: 
Skellefteå kommun, Region 
Västerbotten, Northvolt, 
Stockholms stad, 
Arbetsförmedlingen 

100 

3 juni 15:50 Welcome house – snabb 
etablering i samhället för 
nyanlända  

Snabb etablering på arbetsmarknaden och i 
samhället - ett effektivt och samlat mottagande av 
nyanlända. 

Welcome house/Stockholms 
stad 

5 

3 juni 16:30 How to write a CV 
Pre-recorded lecture  

Practical tips on how to present your CV 
professionally in order to catch a recruiter's eye. 

Arbetsförmedlingen Ladda upp 

 


