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Från idé till
färdigt företag
på 3 månader!
Tillsammans
är vi
oslagbara!

Nystartade företag

Lam d uan har öppnat en
m assagebutik på Kvilletorget
w w w.sw ad d irelax.se

God helg från Cuben Utbildning till er!

FSS
Four Seasons Services
Diyan han startat en träd gård soch allt-i-allo firm a 073-7218892

24 hotelljobb!
N u är året snart slut och vi tänker
tillbaka på 2012 och vill gärna
berätta om hur året har varit.
I februari startad e vi en Sfi-kurs
inriktad m ot hotellbranschen i
sam arbete m ed sex Scand ic-hotell.
25 elever d eltog i kursen, som
pågick fram till m itten av juni.
Därefter fick 24 av eleverna
anställning på Scand ic-hotellen i
Göteborg.
Ett m ycket gott sam arbete och ett
otroligt lyckat resultat!
Vi ser fram em ot en ny hotellkurs i
februari 2013.

122 elever har fått jobb!
Und er 2012 har 394 av våra elever
gjort Vfl på ett stort antal arbetsplatser. 122 av d essa elever har fått
anställning.
Våra tre coacher har tillsam m ans
m ed lärarna gjort ett fantastiskt
jobb! Det fram gångsrika arbetet är
också ett resultat av ett nära
sam arbete m ed företag i Göteborg.
Vi vill tacka alla våra hand led are
ute på arbetsplatserna för ett
väld igt positivt och gott sam arbete!

Marknadsdag på skolan

Tony har tillsam m ans m ed några
and ra elever öppnat en språkoch läxläsningsskola.
m rsm oore@m ac.com

Beija Flor
Brasilianska
Underkläder
Und er året har vi haft två stora
m arknad sd agar d å eleverna har
ställt ut, sålt och bytt varor och
tjänster. Det har varit lärorikt för
alla att få d elta i d essa entreprenöriella d agar, d å m ånga företagsid éer tagit form .
I augusti startad e 14 elever i en
entreprenörkurs m ed m ålet att
starta eget företag. Gem ensam t för
eleverna är att d e har ett m ål och
en d röm om ett eget företag.
Med hjälp av gruppen, lärare och
coach arbetar d e m ed sina affärsid éer och flera av d em har red an
startat eller är på gång med att
starta företag.

Cuben Utbildning 20 december 2012

Yerith säljer exklusiva
und erkläd er från Brasilien
yerd an7@gm ail.com

Brasilianska
Underkläder
Lycka till Zhozefina!
Zhozefina kom till Sverige
i oktober 2011 och började
läsa Sfi hos oss i februari.
Und er sina sfi-stud ier har
•Zhozefina
Lägg till något
haft viktigt
Vfl påsom
en
har
hänt
i
familjens
liv 2013
förskola. Från januari
har hon fått en anställning
•som
Lägg
till någotpå
viktigt
som
assistent
förskolan
harårs
hänt
i familjens liv
- ett
vikariat.
• Lägg till något viktigt som
har hänt i familjens liv
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