
Hitta rätt medarbetare  
till ditt företag
Arbetsmarknadsenheten i Huddinge kommun



Arbetsmarknadsenheten –  
hjälper dig att rekrytera rätt person

Team samordnare matchar arbetssökande, som har ersättning 
från kommunen, mot arbetsmarknaden inom näringsliv och 
kommun. Vi kan hjälpa dig som företagare att hitta passande 
medarbetare genom praktik eller direkt till arbete.

Så funkar det
Du presenterar din kravprofil för oss 
och vi matchar den mot befintliga 
sökande. Du får därefter träffa några 
kandidater som vi tror kan passa dig 
och ditt företag. Genom en inledande 
praktikperiod får ni tillfälle att bekanta 
er med varandra.

Vi i Team samordnare fungerar som 
en länk mellan dig som arbets- 
givare och den sökande. Vi har också 
ett nära samarbete med Arbetsför-
medlingen. Dessutom har vi generella 
kunskaper om ekonomiska stödinsatser 
som kan underlätta vid en anställning, 
som till exempel nystartsersättning via 
Arbetsförmedlingen. 

Korta yrkesutbildningar kan anord-
nas i samarbete med VuxHuddinge.

Om ni är intresserade av korta yr-
kesutbildningar kan ni vända er till oss 
i Team samordnare.

Exempel på branscher som vi 
matchar arbetssökande mot:
• Restaurang och storkök
• Lokalvård
• Skola/barnomsorg
• Hemtjänst
• Café
• Butik
• Chaufförer
• Produktion/lager

Det här kan Team samordnare 
erbjuda dig som arbetsgivare:
• Motiverade arbetssökande som 

vill använda sin kompetens på en 
arbetsplats.

• Möjlighet att prova på en sökande 
genom praktik.

• Försäkring under praktikperioden.



Gynnsamt för alla
Vårt mål är att rekryteringen ska bli så 
bra som möjligt för alla inblandade. 
Vi gör alltid vårt bästa för att resul-
tatet ska bli lyckat för både dig som 
arbetsgivare och den sökande. En 
samordnare finns med som stöd för 
båda parter under en praktikperiod 
och ansvarar även för uppföljning 
samt svarar på frågor.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer 
om hur vi kan hjälpa till!

Vår verksamhet bygger på:
• samarbete
• individuella lösningar
• utveckling
• kommunikation



Kontakta oss
Har du frågor eller funderingar om vår verksamhet?  
Tveka inte att ta kontakt med en samordnare på arbetsmarknadsenheten!

Telefon:
08-535 300 00 (växeln)
teamsamordnare@huddinge.se

Besöksadress:
Lunastigen 7
Huddinge 

Postadress:
Huddinge kommun
Arbetsmarknadsenheten
Team samordnare
141 85 Huddinge

Tryck: Ljungbergs, april 2021.  
Foto: Mostphotos.com
Vill du ha denna broschyr på ett annat språk, på lättläst svenska, som ljudbok eller i punktskrift? 
Hör av dig till servicecenter på 08-535 300 00.


