FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

K L I C KA PÅ R U B R I K E R N A :

JOBB STUDIER ENTREPRENÖRSKAP

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

SÅ HÄR FUNKAR DET
Klicka på länken ”funderingar” uppe till vänster.
Klicka sedan på jobb, studier eller entreprenörskap
beroende på vad du är intresserad av.
Om du klickar vidare på en pratbubbla får du förslag på aktiviteter.

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

JOBB

TILLBAKA

JAG HA R INGEN
A NING OM V I LKA
YR K EN SOM PA S S AR
MI G!

H UR H IT TAR JAG
SO M M A R JOB B ?

H U R KAN JAG
FÖ RBE RE DA M I G
I N FÖ R J O BB?

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

JAG ÄR LESS PÅ ATT SITTA HEMMA
& VILL HA NÅGOT ATT GÖRA.

TILLBAKA

TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER:

PLATTFORM U

PLATTFORM U

VOLONTÄR

Behöver du extra stöd på vägen till studier, arbete eller

Söker du en social utmaning? Som volontär deltar du i

annan sysselsättning? Plattform U är för dig som vill träffa

verksamheter som exempelvis förebygger naturkatastrofer,

en coach som utgår från dina styrkor och behov för att

återställer förstörda områden, hjälper asylsökande eller

tillsammans nå dina mål.

arbetar med sociala frågor. Förutom känslan att bidra till

Fatme Ahmad, Susanne Silverkraft,
Terese Häggmark
plattform.u@ornskoldsvik.se
073-068 53 73

YRKESORIENTERING
Dennis Ingvarsson
dennis.ingvarsson@ornskoldsvik.se
072-246 82 70

H1-SLIPERIET
Marie Korvala
marie.korvala@ornskoldsvik.se
070-357 44 28

VARDAGSRUMMET UNG

YRKESORIENTERING
Funderar du på vilket yrke som skulle passa dig? Få koll
på vilka yrken arbetsgivare är i behov av, yrken som du är
intresserad av och yrken som passar dina egenskaper.

H1-SLIPERIET

Johanna Lundström
eva.johanna.lundstrom@gmail.com
073-029 27 09

Är du en kreativ person som vill utöva, utforska eller

VOLONTÄR

VARDAGSRUMMET UNG

Maria Nygren
maria.nygren@ornskoldsvik.se
073-275 40 13

DITT EVENT
Oscar Sundelin
oscar@oscarsundelin.com
073-035 81 56

utveckla dina intressen? Här finns många kurser att välja på.

samhället är volontärarbete en uppskattad merit som ofta
fungerar som en språngbräda in i arbetslivet. För dig mellan
18 – 30 år.

DITT EVENT
Vill du projektleda ett evenemang? Gå kursen Ditt event
och lär dig mer om bland annat marknadsföring, media,
ekonomi och värdskap. I slutet av kursen matchas du ihop
med en verksamhet som stöttar dig i arbetet med planering,
utveckling och genomförande.

Söndagar mellan 17.00-19.00 arrangeras kortkurser med fokus på
kreativitet, tänkande och samhällsnytta. Några exempel på kortkurser
är hjärt- och lungräddning, måleri, politisk filosofi, träningslära eller
privatekonomi. I alla kurser ingår samtal för att utveckla samtalsteknik,
argumentation och tänkande. Efter avslutad kurs får du kursintyg att fylla på
meritlistan. Kortkurser drivs i samarbete med Mellansels folkhögskola.

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

JAG HAR INGEN ANING OM VILKA YRKEN SOM PASSAR MIG.

TILLBAKA

TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER:

YRKESORIENTERING

YRKESORIENTERING

PLATTFORM U

Funderar du på vilket yrke som skulle passa dig? Få koll

Behöver du extra stöd på vägen till studier, arbete eller annan

på vilka yrken arbetsgivare är i behov av, yrken som du

sysselsättning? Plattform U är för dig som vill träffa en coach som

är intresserad av och yrken som passar dina egenskaper.

utgår från dina styrkor och behov för att tillsammans nå dina mål.

Dennis Ingvarsson
dennis.ingvarsson@ornskoldsvik.se
072-246 82 70

UNGDOMSJOBB
Malin Häggström
malin.a.haggstrom@ornskoldsvik.se
0660-881 30

UNGDOMSJOBB

VUXENUTBILDNINVGEN

För att kunna söka ungdomsjobb behöver du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se
0660-889 00

Ta kontakt med din arbetsförmedling för mer info.

TEKNIKBUSSEN

VUXENUTBILDNINGEN – BOKA TID

TEKNIKBUSSEN

Studie- och yrkesvägledning. Personlig vägledning för att

Är du nyfiken på vilka teknikjobb som finns? Ansök om

du ska få ett bra beslutsunderlag inför ditt studie- och

en VIP-resa med teknikbussen för en möjlighet att träffa

yrkesval. Bolla dina idéer, fundera runt dina intressen och

spännande företag. Se företagens senaste teknik och träffa

förutsättningar för att utvärdera de alternativ som finns.

personer som älskar sina jobb.

YRKESKOMPASSEN

INTRESSEGUIDEN

Är du intresserad av flera yrken och har svårt att välja?

Svara på tolv frågor och få förslag på yrken som passar dig. Frågorna

På Yrkeskompassen hittar du framtidsutsikter för cirka

i guiden baseras på RIASEC-modellen som hittar yrkesroller som

200 yrken som tillsammans täcker in ungefär 80 procent

stämmer överens med dina intressen. Målet med Intresseguiden är

Marlene Hälldal
marlene.halldal@arbetsmarknadskunskap.se
076-308 80 80

framtid.se
Här kan du läsa om olika yrken och hur man
utbildar sig till det.
saco.se
Tips på hur du hittar jobb. Yrkesinformation,
tester, tips inför val av högskoleutbildning.

Vill du testa en yrkesroll inom kommunen? Då kan du söka ungdomsjobb med möjlighet till sex månaders anställning.

av jobben på arbetsmarknaden. Läs yrkesbeskrivningar,
utbildningsinformation och kolla yrkets framtidsprognos.

att få vägledning mot yrken som passar just dig.

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

HUR KAN JAG FÅ MERITER TILL MITT CV?
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER

UNGDOMSJOBB

UNGDOMSJOBB

VOLONTÄR

Malin Häggström
malin.a.haggstrom@ornskoldsvik.se
0660-881 30

Vill du testa en yrkesroll inom kommunen? Då kan du söka

Söker du en social utmaning? Som volontär deltar du i

ungdomsjobb med möjlighet till sex månaders anställning.

verksamheter som exempelvis förebygger naturkatastrofer,

För att kunna söka ungdomsjobb behöver du vara inskriven

återställer förstörda områden, hjälper asylsökande eller arbetar

ADVISORY BOARD

som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Ta kontakt med

med sociala frågor. Förutom känslan att bidra till samhället är

din arbetsförmedling för mer information.

volontärarbete en uppskattad merit som ofta fungerar som en

Camilla Larsson
camilla.larsson@ornskoldsvik.se
0660-886 45

H1-SLIPERIET

ADVISORY BOARD

TILLBAKA

språngbräda in i arbetslivet. För dig mellan 18 – 30 år.

Extrajobbet för dig som ofta har förslag på hur saker kan bli

DITT EVENT

bättre. Verksamheter lämnar in frågor till Advisory board

Vill du projektleda ett evenemang? Gå kursen Ditt event och

för att få dina tankar kring olika verksamhetsutmaningar.

lär dig mer om bland annat marknadsföring, media, ekonomi

VARDAGSRUMMET UNG

Under några timmar i månaden diskuterar du, tillsammans

och värdskap. I slutet av kursen matchas du ihop med en

Johanna Lundström
eva.johanna.lundstrom@gmail.com
073-029 27 09

med andra unga dessa utmaningar.

verksamhet som stöttar dig i arbetet med planering, utveckling

Marie Korvala
marie.korvala@ornskoldsvik.se
070-357 44 28

VOLONTÄR
Maria Nygren
maria.nygren@ornskoldsvik.se
073-275 40 13

DITT EVENT

H1-SLIPER IET
Är du en kreativ person som vill utöva, utforska eller utveckla

VÄRDSKAPSUTBILDNING

dina intressen? Här finns många kurser att välja på.

Är du en friluftsentreprenör som vill vara verksam i

VARDAGSRUMMET UNG

Oscar Sundelin
oscar@oscarsundelin.com
073-035 81 56

Söndagar mellan 17.00-19.00 arrangeras kortkurser med fokus

VÄRDSKAPSUTBILDNING

träningslära eller privatekonomi. I alla kurser ingår samtal

Dennis Ingvarsson
dennis.ingvarsson@ornskoldsvik.se
072-246 82 70

och genomförande.

på kreativitet, tänkande och samhällsnytta. Några exempel på
kortkurser är hjärt- och lungräddning, måleri, politisk filosofi,
för att utveckla samtalsteknik, argumentation och tänkande.
Efter avslutad kurs får du kursintyg att fylla på meritlistan.
Kortkurser drivs i samarbete med Mellansels folkhögskola.

Höga Kusten eller funderar du på om besöksnäring är en
arbetsmarknad som passar dig? Ansök om en digital utbildning
i värdskap som dels ger dig kunskaper om Höga Kusten
och dels visar hur bra bemötande stärker kundupplevelsen.
planering, utveckling och genomförande.

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

HUR SKRIVER MAN ETT
CV/PERSONLIGT BREV?
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR
UNG UTVECKLING
Dennis Ingvarsson
dennis.ingvarsson@ornskoldsvik.se
072-246 82 70

TILLBAKA

TIPS PÅ AKTIVITETER
KONTAKTA OSS
Du kan kontakta oss om du har funderingar och inte vet vart du ska
vända dig. Kontakta oss oavsett om du bara vill bolla dina funderingar

saco.se
Tips på vad du kan tänka på när du skriver
CV och personligt brev.

eller boka en tid. Ung utveckling finns i Arken, Trekanten (till höger efter
huvudingången)

JOBBANSÖKAN
Jobbansökan – fyra webbaserade tjänster som hjälper dig att söka jobb.
1. CV – så skriver du CV.
2. Personligt brev – berätta varför du är rätt person för jobbet.
3. Jobbintervjun – förbered dig med praktiska tips.
4. Referenser – Så väljer du rätt referenspersoner.

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

VAR HITTAR JAG JOBB?
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER

UNGDOMSJOBB

UNGDOMSJOBB

Malin Häggström
malin.a.haggstrom@ornskoldsvik.se
0660-881 30

ADVISORY BOARD

TILLBAKA

Vill du testa en yrkesroll inom kommunen? Då kan du söka ungdomsjobb med möjlighet till sex
månaders anställning. För att kunna söka ungdomsjobb behöver du vara inskriven som arbetssökande på
Arbetsförmedlingen. Ta kontakt med din arbetsförmedling för mer information.

Camilla Larsson
camilla.larsson@ornskoldsvik.se
0660-886 45

ADVISORY BOARD
Extrajobbet för dig som ofta har förslag på hur saker kan bli bättre. Verksamheter lämnar in frågor

YRKESORIENTERING

till Advisory board för att få dina tankar kring olika verksamhetsutmaningar. Under några timmar i

Dennis Ingvarsson
dennis.ingvarsson@ornskoldsvik.se
072-246 82 70

månaden diskuterar du, tillsammans med andra unga dessa utmaningar.

PLAT SBANKEN

Funderar du på vilket yrke som skulle passa dig? Få koll på vilka yrken arbetsgivare är i behov av, yrken

Arbetsförmedlingen
Här hittar du jobbannonser

YRKESORIENTERING
som du är intresserad av och yrken som passar dina egenskaper.

PLATSBANKEN APP
BEMANNINGSFÖRETAG I ÖRNSKÖLDSVIK
Ta kontakt med bemanningsföretagen.
Många företag anlitar dem för rekrytering.
adecco.se
manpower.se
onepartnergroup.se
studentconsulting.com
randstad.se
lernia.se
professionalsnord.se

Ett enkelt sätt att söka jobb är via Platsbanken. Där hittar du jobb som arbetsgivare anmält till
Arbetsförmedlingen. Sök jobb på flera platser, spara intressanta
jobb och filtrera mellan exempelvis sommarjobb, heltid,
halvtidstjänster är några av funktionerna som finns
på appen Platsbanken.

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

HUR KAN JAG FÖRBEREDA MIG
INFÖR JOBB?

TILLBAKA

TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR

TIPS PÅ AKTIVITETER

STUDIO REX

STUDIO REX

VOLONTÄR

Är du musik- och medieintresserad och har ett psykiskt

Söker du en social utmaning? Som volontär deltar

funktionshinder eller psykisk ohälsa? Studio Rex fokuserar på social

du i verksamheter som exempelvis förebygger

arbetsträning där du kan prova på att göra film, musik, skriva texter

naturkatastrofer, återställer förstörda områden,

och/eller lära dig mer om bild och foto.

hjälper asylsökande eller arbetar med sociala

Mats Helli
mats.helli@medborgarskolan.se
072-230 73 79

PLATTFORM U
Fatme Ahmad, Susanne Silverkraft,
Terese Häggmark
plattform.u@ornskoldsvik.se
073-068 53 73

PLATTFORM U

frågor. Förutom känslan att bidra till samhället är
volontärarbete en uppskattad merit som ofta fungerar

Behöver du extra stöd på vägen till studier, arbete eller annan

som en språngbräda in i arbetslivet. För dig mellan

ATELJÉN

sysselsättning? Plattform U är för dig som vill träffa en coach som

Startpunkten
ame@ornskoldsvik.se
070-358 60 35

18 – 30 år.

utgår från dina styrkor och behov för att tillsammans nå dina mål.

VARDAGSRUMMET UNG

Behöver du fokusera på dig själv och ditt mående? På Ateljén får du

Ditt event och lär dig mer om bland annat

jobba med kreativ tillverkning med stöd från handledare som

marknadsföring, media, ekonomi och värdskap. I

sätter dina behov i centrum.

slutet av kursen matchas du ihop med en verksamhet

VARDAGSRUMMET UNG

som stöttar dig i arbetet med planering, utveckling

Johanna Lundström
eva.johanna.lundstrom@gmail.com
073-029 27 09

VOLONTÄR
Maria Nygren
maria.nygren@ornskoldsvik.se
073-275 40 13

DITT EVENT
Oscar Sundelin
oscar@oscarsundelin.com
073-035 81 56

ATELJÉN

Söndagar mellan 17.00-19.00 arrangeras kortkurser med fokus på

DITT EVENT
Vill du projektleda ett evenemang? Gå kursen

och genomförande.

kreativitet, tänkande och samhällsnytta. Några exempel på kortkurser
är hjärt- och lungräddning, måleri, politisk filosofi, träningslära eller
privatekonomi. I alla kurser ingår samtal för att utveckla samtalsteknik,
argumentation och tänkande. Efter avslutad kurs får du kursintyg att fylla på
meritlistan. Kortkurser drivs i samarbete med Mellansels folkhögskola.

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

HUR HITTAR JAG SOMMARJOBB?
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER

UNG MENTOR

UNG MENTOR

Camilla Larsson
camilla.larsson@ornskoldsvik.se
0660-886 45

ENTREPRENÖRSARENA
Dennis Ingvarsson
dennis.ingvarsson@ornskoldsvik.se
072-246 82 70

FERIEARBETE
Erika Bohman
erika.bohman@ornskoldsvik.se
0660-884 95

SOMMARJOBBSPORTALEN
Marlene Hälldal
marlene.halldal@arbetsmarknadskunskap.se
076-308 80 80

PLATSBANKEN
Arbetsförmedlingen
Här hittar du jobbannonser

TILLBAKA

Sommarjobbet för dig som vill vara med och påverka. Tillsammans med andra unga mentorer får du i uppdrag
att granska kommunen och lämna förslag på förbättringar.

ENTREPRENÖRSARENA
Är du redo att bli egenföretagare och driva en välbesökt anläggning? Sök tillsammans med fyra entreprenörskollegor och utveckla affärsidéer för en populär mötesplats.

FERIEARBETE
Går du första året på gymnasiet har du möjlighet söka feriearbete för att få arbetslivserfarenhet och en inblick
i arbetslivet. Lär känna Örnsköldsviks kommun som arbetsgivare se vilka olika yrkesmöjligheter som finns hos
oss!

SOMMARJOBBSPORTALEN
På Destination Jobbs hemsida finns sommarjobbsportalen där du hittar annonser från ett flertal arbetsgivare i
Örnsköldsvik för att göra det lättare för dig att hitta det perfekta sommarjobbet

PLATSBANKEN APP
Ett enkelt sätt att söka jobb är via Platsbanken. Där hittar du jobb som arbetsgivare anmält till
Arbetsförmedlingen. Sök jobb på flera platser, spara intressanta jobb och filtrera mellan exempelvis
sommarjobb, heltid, halvtidstjänster är några av funktionerna som finns
på appen Platsbanken.

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

JAG HAR NYSS GÅTT UT GYMNASIET
OCH VET INTE VAD JAG SKA GÖRA!
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER:

YRKESORIENTERING

YRKESORIENTERING

Dennis Ingvarsson
dennis.ingvarsson@ornskoldsvik.se
072-246 82 70

VUXENUTBILDNINGEN

Funderar du på vilket yrke som skulle passa dig? Få koll på vilka
yrken arbetsgivare är i behov av, yrken som du är intresserad av
och yrken som passar dina egenskaper.

vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se
0660-889 00

VUXENUTBILDNINGEN - BOKA TID
Studie- och yrkesvägledning. Personlig vägledning för att du ska
få ett bra beslutsunderlag inför ditt studie- och yrkesval. Bolla
dina idéer, fundera runt dina intressen och förutsättningar för
att utvärdera de alternativ som finns

saco.se
Yrkesinformation, tester, tips inför val av
högskoleutbildning.

TILLBAKA

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

STUDIER

TILLBAKA

JAG HA R I NGEN
A NI NG OM V I LKA
YR K E N SOM PA S S A R
MIG!

VIL KA UT BILDNING AR
KA N JAG LÄ SA I
ÖR NSKÖL DSV IK?

H A R JAG VAD SOM
K R ÄVS FÖR ATT SÖKA
D EN UT BIL DNING JAG
VIL L LÄ SA?

OCH

/UTBILDNINGEN

H U R KAN JAG
FÖ RBE RE DA M I G
I N FÖ R ST U D I E R?

H U R BL I R JAG BEH Ö RI G T I L L D E N
U T BI L D N I N G SO M
JAG V I L L LÄSA?

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

HAR JAG VAD SOM KRÄVS FÖR ATT SÖKA
DEN UTBILDNING JAG VILL LÄSA?
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER:

VUXENUTBILDNINGEN

VUXENUTBILDNINGEN - DROP IN

vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se
0660-889 00

Studie- och yrkesvägledning
måndag - onsdag kl.12.00-14.00
- Kortare frågor om studier
- Boka tid för vägledning
- Skapa användarkonto
- Kolla behörigheter

TILLBAKA

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

JAG HAR HOPPAT AV SKOLAN/UTBILDNINGEN OCH
VET INTE VAD JAG SKA GÖRA.
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER:

PLAT TFORM U

PLATTFORM U

Fatme Ahmad, Susanne Silverkraft,
Terese Häggmark
plattform.u@ornskoldsvik.se
073-068 53 73

YRKESORIENTERING
Dennis Ingvarsson
dennis.ingvarsson@ornskoldsvik.se
072-246 82 70

STUDIELÄNKEN
Marie Eleholm
marie.eleholm@ornskoldsvik.se
073- 275 45 55

VOLONTÄR
Maria Nygren
maria.nygren@ornskoldsvik.se
073-275 40 13

TILLBAKA

Behöver du extra stöd på vägen till studier, arbete eller annan sysselsättning? Plattform
U är för dig som vill träffa en coach som utgår från dina styrkor och behov för att
tillsammans nå dina mål.

YRKESORIENTERING
Funderar du på vilket yrke som skulle passa dig? Få koll på vilka yrken arbetsgivare är i
behov av, yrken som du är intresserad av och yrken som passar dina egenskaper.

STUDIELÄNKEN
Behöver du extra stöd för att göra klart gymnasiet eller för att komma in på en
utbildning? Då kan du studera i anpassad studiemiljö med ett flexibelt studieupplägg
på Studielänken.

VOLONTÄR
Söker du en social utmaning? Som volontär deltar du i verksamheter som exempelvis
förebygger naturkatastrofer, återställer förstörda områden, hjälper asylsökande eller
arbetar med sociala frågor. Förutom känslan att bidra till samhället är volontärarbete en

VILL/HAR HOPPAT AV GYMNASIET
Ingrid Nylander
ingrid.nylander@ornskoldsvik.se
072-523 97 02

uppskattad merit som ofta fungerar som en språngbräda in i arbetslivet.
För dig mellan 18 – 30 år.

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

JAG FUNDERAR PÅ ATT PLUGGA VIDARE
MEN VET INTE RIKTIGT TILL VAD.
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER:

YRKESORIENTERING

YRKESORIENTERING

Dennis Ingvarsson
dennis.ingvarsson@ornskoldsvik.se
072-246 82 70

STUDIER I ÖRNSKÖLDSVIK
Martina Hallberg
martina.hallberg@ornskoldsvik.se
072 -202 5435

LÄRCENTRUM
0660-889 51
larcentrum@ornskoldsvik.se

VUXENUTBILDNINGEN
vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se
0660-889 00

TILLBAKA

Funderar du på vilket yrke som skulle passa dig? Få koll på vilka yrken arbetsgivare är i behov av, yrken
som du är intresserad av och yrken som passar dina egenskaper.

VUXENUTBILDNINGEN - BOKA TID
Studie- och yrkesvägledning. Personlig vägledning för att du ska få ett bra beslutsunderlag inför ditt
studie- och yrkesval. Bolla dina idéer, fundera runt dina intressen och förutsättningar för att utvärdera
de alternativ som finns.

STUDIER I ÖRNSKÖLDSVIK

LÄRCENTRUM

Här kan du läsa om vilka utbildningar som

För dig som väljer att studera på distans erbjuds

finns i Örnsköldsvik.

service i form av teknik och funktionell studiemiljö
via Lärcentrum.

framtid.se – Läs om yrken och utbildning.

YRKESKOMPASSEN

INTRESSEGUIDEN

Saco.se – Tips inför val av högskoleutbildning.

Är du intresserad av flera yrken och har

Svara på tolv frågor och få förslag på yrken som passar dig.

svårt att välja? På Yrkeskompassen hittar

Frågorna i guiden baseras på RIASEC-modellen som hittar

du framtidsutsikter för cirka 200 yrken

yrkesroller som stämmer överens med dina intressen. Målet

studera.nu – Stöd till dig som funderar på att läsa vidare på
högskola eller universitet.

som tillsammans täcker in ungefär 80

med Intresseguiden är att få vägledning mot yrken som

allastudier.se – Utbildningar i Sverige och utomlands.

procent av jobben på arbetsmarknaden. Läs

passar just dig.

yrkeshogskolan.se – Sveriges utbildningar inom
Yrkeshögskolan.

yrkesbeskrivningar, utbildningsinformation

folkhogskola.nu – Utbildningar inom Sveriges folkhögskolor.

och kolla yrkets framtidsprognos.

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

VILKA UTBILDNINGAR KAN JAG
LÄSA I ÖRNSKÖLDSVIK?
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER:

VUXENUTBILDNINGEN

VUXENUTBILDNINGEN

vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se
0660-889 00

Är du intresserad av en yrkesutbildning på gymnasienivå? Boka en

STUDIER I ÖRNSKÖLDSVIK

en intresseanmälan för utbildningen. Utbudet av yrkesutbildningar

Martina Hallberg
martina.hallberg@ornskoldsvik.se
072 -202 5435

LÄRCENTRUM
larcentrum@ornskoldsvik.se
0660-889 51

träff med Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare och gör
varierar beroende på arbetsmarknadens efterfrågan, dina önskemål och
Vuxenutbildningens ekonomi

STUDIER I ÖRNSKÖLDSVIK
Här kan du läsa om vilka utbildningar som
finns i Örnsköldsvik.

LÄRCENTRUM
Det generösa utbudet av distansstudier ger dig tillgång till ett stort
csn.se
Information om studiemedel.

antal kurser och utbildningar oavsett var du bor. På Lärcentrum i

globalgrant.com
En möjlighet till att söka stipendium och fonder.

passertagg så får du tillgång till Lärcentrum till 22:00 alla dagar.

si.se
Sugen på att studera utomlands? Här hittar du
info om olika stipendier du kan söka.
allastudier.se
Info om du kan söka stipendium om
du är sugen på att plugga utomlands.

Örnsköldsvik hittar du studieplatser utan vardagsbestyr. Kvittera ut en

TILLBAKA

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

HUR KAN JAG FÖRBEREDA MIG INFÖR
STUDIER?
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER:

STUDIO RE X

STUDIO REX

Mats Helli
mats.helli@medborgarskolan.se
072-230 73 79

PLATTFORM U
Fatme Ahmad, Susanne Silverkraft,
Terese Häggmark
plattform.u@ornskoldsvik.se
073-068 53 73

ATELJÉN
Startpunkten
ame@ornskoldsvik.se
070-358 60 35

VARDAGSRUMMET UNG
Johanna Lundström
eva.johanna.lundstrom@gmail.com
073-029 27 09

TILLBAKA

Är du musik- och medieintresserad och har ett psykiskt funktionshinder eller psykisk ohälsa? Studio Rex
fokuserar på social arbetsträning där du kan prova på att göra film, musik, skriva texter och/eller lära dig mer
om bild och foto.

PLATTFORM U
Behöver du extra stöd på vägen till studier, arbete eller annan sysselsättning? Plattform U är för dig som vill
träffa en coach som utgår från dina styrkor och behov för att tillsammans nå dina mål.

ATELJÉN
Behöver du fokusera på dig själv och ditt mående? På Ateljén får du jobba med kreativ tillverkning med stöd
från handledare som sätter dina behov i centrum.

VARDAGSRUMMET UNG
Söndagar mellan 17.00-19.00 arrangeras kortkurser med fokus på kreativitet, tänkande och samhällsnytta.
Några exempel på kortkurser är hjärt- och lungräddning, måleri, politisk filosofi, träningslära eller
privatekonomi. I alla kurser ingår samtal för att utveckla samtalsteknik, argumentation och tänkande.
Efter avslutad kurs får du kursintyg att fylla på meritlistan. Kortkurser drivs i samarbete med Mellansels
folkhögskola.

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

HUR BLIR JAG BEHÖRIG TILL UTBILDNINGEN
JAG VILL LÄSA?
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER:

ÖRNSKÖLDSVIKS FOLKHÖGSKOLA

FOLKHÖGSKOLAN (ALLMÄN KU RS)

Jenny Martinell
jenny.martinell@ofhs.se
0660-26 67 11

VUXENUTBILDNINVGEN
vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se
0660-889 00

Folkhögskolan har små och sammanhållna studiegrupper med
mycket stöd. Studietiden är ett, två eller tre år beroende på
dina erfarenheter. I kursen ingår exempelvis svenska, engelska
och matematik. Efter Allmän kurs kan du söka till högskola/
universitet genom Folkhögskolans urvalsgrupp.

VUXENUTBILDNINGEN
Vuxenutbildningen erbjuder studier på grundläggande och
gymnasial nivå så du kan göra klart din gymnasieexamen eller
bli behörig till vidare studier. På Vuxenutbildningen får du
möjlighet att studera på dagtid, kvällstid eller på distans. Du
väljer studietakt. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare
planerar du vilka kurser du behöver för att nå dina mål.

TILLBAKA

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

ENTREPRENÖRSKAP
JAG HAR EN IDÉ,
MEN VET INTE HUR
JAG TAR DEN VIDARE.

TILLBAKA

HUR KAN JAG
PÅVERKA
BESLUT SOM
BERÖR MIG?
H U R BL I R JAG EG E N
FÖ RE TAG ARE ?

HUR KAN JAG
FÖRBEREDA MIG
FÖR ATT STARTA
FÖRETAG?

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

JAG HAR EN IDÉ, MEN VET
INTE HUR JAG TAR DEN VIDARE.
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER:

IDÉSLANTEN

IDÉSLANTEN

Marie Korvala
marie.korvala@ornskoldsvik.se
070-357 44 28
Idéslanten - Läs mer och ansök.

IDÉSLUSSEN
Frida Knutsson
frida.knutsson@ornskoldsvik.se
0660-883 26
varldsklass.se - Läs mer och ansök.

ENTREPRENÖRSARENA
Dennis Ingvarsson
dennis.ingvarsson@ornskoldsvik.se
072-246 82 70

NYFÖRETAGARCENTRUM
Claudia Häggström
ornskoldsvik@nyforetagarcentrum.se
073-83 181 30
Företagslotsen – Samlad information kring allt
som rör eget företagande lokalt i Örnsköldsvik.
Arbetsförmedlingen – Sugen på att starta eget
företag? Här kan du hitta information om hur du
kan gå vidare med den tanken.
Saco – Samlad information hur du steg för steg
tar din idé vidare.

Möjlighet att söka bidrag för att genomföra din idé.

IDÉSLUSSEN
Möjlighet att söka medfinansiering för att genomföra din idé och
hjälp att hitta samarbetspartners för att genomföra din idé.

ENTREPRENÖRSARENA
Är du redo att bli egenföretagare och driva en välbesökt
anläggning? Sök tillsammans med fyra entreprenörskollegor och
utveckla affärsidéer för en populär mötesplats.

STARTA FÖRETAG-COACHNING
Första tisdagen varje månad samlas några företagsstödjande
organisationer i Nyföretagarcentrums lokaler i Arken för att ta
emot dig som har frågor att ställa - ett tillfälle för snabba frågor
och korta svar. Exempel på frågor vi kan hjälpa dig med är starta
eget-bidrag, tillstånd, finansiering och nätverk.

NYFÖRETAGARCENTRUM
Nyföretagarcentrum är ett bollplank för din idé och
hjälper dig vidare på vägen.

TILLBAKA

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

HUR KAN JAG PÅVERKA BESLUT SOM
BESLUT SOM BERÖR MIG.
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER:

ADVISORY BOARD/UNG MENTOR

ADVISORY BOARD

Camilla Larsson
camilla.larsson@ornskoldsvik.se
0660-886 45

DITT EVENT
Oscar Sundelin
oscar@oscarsundelin.com
073-035 81 56

TILLBAKA

Extrajobbet för dig som ofta har förslag på hur saker kan bli bättre.
Verksamheter lämnar in frågor till Advisory board för att få dina tankar
kring olika verksamhetsutmaningar. Under några timmar i månaden
diskuterar du, tillsammans med andra unga dessa utmaningar.

UNG MENTOR
Skicka in medborgarförslag
Fråga en politiker
Ungdomsforum
Ett möte där du kan träffa politiker och
tjänstepersoner inom Örnsköldsviks kommun.

Sommarjobbet för dig som vill vara med och påverka. Tillsammans med andra unga
mentorer får du i uppdrag att granska kommunen och lämna förslag på förbättringar. För
dig som går första året på gymnasiet

DITT EVENT
Vill du projektleda ett evenemang? Gå kursen Ditt event och lär dig mer om bland
annat marknadsföring, media, ekonomi och värdskap. I slutet av kursen matchas du
ihop med en verksamhet som stöttar dig i arbetet med planering, utveckling och
genomförande.

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

HUR BLIR JAG EGENFÖRETAGARE?
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER:

STARTA FÖRETAG-COACHNING
(WEBBSIDAN)

STARTA FÖRETAG-COACHNING

ENTREPRENÖRSARENA

Nyföretagarcentrums lokaler i Arken för att ta emot dig som har frågor att ställa -

Dennis Ingvarsson
dennis.ingvarsson@ornskoldsvik.se
072-246 82 70

NYFÖRETAGARCENTRUM
Claudia Häggström
ornskoldsvik@nyforetagarcentrum.se
073-83 181 30

TILLBAKA

Första tisdagen varje månad samlas några företagsstödjande organisationer i
ett tillfälle för snabba frågor och korta svar. Exempel på frågor vi kan hjälpa dig med
är starta eget-bidrag, tillstånd, finansiering och nätverk.

ENTREPRENÖRSARENA
Är du redo att bli egenföretagare och driva en välbesökt anläggning? Sök tillsammans
med fyra entreprenörskollegor och utveckla affärsidéer för en populär mötesplats.

FÖRETAGSLOTSEN – Samlad information
kring allt som rör eget företagande lokalt i
Örnsköldsvik.

NYFÖRETAGARCENTRUM

ARBETSFÖRMEDLINGEN – Sugen på att starta eget

du blir förberedd på livet som egenföretagare. Boka in en träff via hemsidan för en

företag?

personlig och konfidentiell rådgivning.

Nyföretagarcentrum är experter på företagande. Med vår rådgivning ser vi till att

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

HUR KAN JAG FÖRBEREDA MIG FÖR
ATT STARTA EGET FÖRETAG?
TIPS PÅ KONTAKTVÄGAR:

TIPS PÅ AKTIVITETER:

DITT EVENT

DITT EVENT

Oscar Sundelin
oscar@oscarsundelin.com
073-035 81 56

VÄRDSKAPSUTBILDNING/ENTREPRENÖRSARENA
Dennis Ingvarsson
dennis.ingvarsson@ornskoldsvik.se
072-246 82 70

Vill du projektleda ett evenemang? Gå kursen Ditt event och lär dig mer om bland
annat marknadsföring, media, ekonomi och värdskap. I slutet av kursen matchas du
ihop med en verksamhet som stöttar dig i arbetet med planering, utveckling och
genomförande.

FÖRETAGSLOTSEN – Samlad information
kring allt som rör eget företagande lokalt i
Örnsköldsvik.

VÄRDSKAPSUTBILDNING

ARBETSFÖRMEDLINGEN – Sugen på att starta eget

utbildning i värdskap som dels ger dig kunskaper om Höga Kusten och dels visar hur

företag?

TILLBAKA

Är du en friluftsentreprenör som vill vara verksam i Höga Kusten eller funderar
du på om besöksnäring är en arbetsmarknad som passar dig? Ansök om en digital
bra bemötande stärker kundupplevelsen.planering, utveckling och genomförande.

ENTREPRENÖRSARENA
Är du redo att bli egenföretagare och driva en välbesökt anläggning? Sök tillsammans
med fyra entreprenörskollegor och utveckla affärsidéer för en populär mötesplats. För
dig som går på gymnasiet och ha fyllt 18 år

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

KONTAKT
Trekanten, Arken
Lasarettsgatan 5
Örnsköldsvik.

Vill du kontakta oss?
Verksamhetsansvarig
Dennis Ingvarsson
072-246 82 70
dennis.ingvarsson@ornskoldsvik.se

FUNDERINGAR

INSTRUKTION

KONTAKT

OM UNG UTVECKLING

OM UNG UTVECKLING
Ung utveckling tipsar unga mellan 15-29 år om aktiviteter kopplat
till jobb, studier eller entreprenörskap.
Ung utveckling består av ett nätverk med olika kompetenser som
samverkar för att skapa goda förutsättningar och möjligheter
för unga utifrån deras behov.
- Tipsar om aktiviteter kopplat till jobb, studier och 		
entreprenörskap.
- Kartlägger ungas behov och intressen.
- Utvecklar aktiviteter utifrån ungas behov och intressen.
- En samverkanspartner i frågor om unga i Örnsköldsvik kommun.

WWW.UNGUTVECKLING.COM

