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Stöd och matchning- stöd i 

jobbsökandet! 
Utbildning eller jobb som passar dig! Vi är 

med dig hela vägen dit!  

Vet du inte vad ditt mål är? Då hjälper vi 

dig att hitta målet!  

 

Vi har många kontakter med arbetsplatser 

och matchar varje dag personer till jobb. 

Vårt nätverk med arbetsgivare uppdateras 

hela tiden. Vi är flera erfarna handledare 

med olika kompetenser som tillsammans 

med dig arbetar för att du ska nå ditt mål. 

Hos oss får du många verktyg som leder 

till jobb och du har alltid möjlighet att få 

stöd på ditt modersmål. 

 

Allt du gör hos oss leder till att du får jobb 

eller börjar studera. 

Du har roligt tillsammans med oss på 

vägen till ditt mål! 

 

För vem? 

Stöd och matchning vänder sig till dig som 

är arbetssökande och vill ha hjälp med att 

snabbt hitta ett arbete som matchar din 

erfarenhet och kompetens. 

Prata med din handläggare på 

Arbetsförmedlingen och säg att du vill 

börja på Stöd och matchning hos Cuben. 

Arbetsförmedlingen bedömer ditt behov av 

tjänsten och avgör om du får börja. 

 

 

 

Detta får du hos oss 

Här får du hjälp på vägen till ett jobb och 

stödet anpassas till dina behov. Stödet kan 

vara både verktyg i jobbsökandet och hjälp 

att knyta kontakter med arbetsgivare. 
 

Du får en personlig handledare och lär 

känna många nya människor – hos oss är 

det lätt att trivas! 

 

Om oss 

Vi är ett företag med många års erfarenhet 

av att matcha personer mot utbildning och 

jobb. Vårt breda nätverk med arbetsgivare 

finns inom många branscher i hela 

Göteborgsregionen.  

 

Vill du veta mer? 

Marie Lundin, 031-389 62 03, 

marie.lundin@cubenutbildning.se 

 

Marie Medström, 031-389 62 04, 

marie.medstrom@cubenutbildning.se 

 

Lotta Smideborn, 031-389 62 10, 

lotta.smideborn@cubenutbildning.se 
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