Future Skills

Lär dig mer om
möjligheterna på
arbetsmarknaden
Torsdagen den 11 oktober finns flera aktiviteter
på Future Skills som riktar sig specifikt till
arbetssökande, sfi- och vuxenstuderande.
Om Future Skills

På Future Skills samlas mängder av
spännande företag och branscher. Här kan du
knyta kontakter, lära dig mer om vilka jobb som
kommer finnas i framtiden och vilken utbildning
som krävs för olika yrken. Arbetsförmedlingen
har en monter och GRvux finns på plats för att
ge information om yrkesutbildning för vuxna.
Future Skills anordnas i anslutning till
Gymnasiedagarna, men riktar sig även till dig
som söker jobb, vill byta karriär, studerar sfi
eller läser på komvux.
Läs mer: gymnasiedagarna.se/futureskills

Hitta hit: Ingång via entré 2 på Svenska Mässan
Fler språk: Klicka här för information om
Gymnasiedagarna och Future Skills på arabiska,
dari, persiska, somaliska och tigrinja.

Klassrum för egen samling

I år kan du boka ett eget klassrum i
30 minuter. Du som lärare kan använda
klassrummet till att samla klassen för en egen
förberedelse inför mässan, eller boka rummet
med en presentation av Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen berättar då om hur
arbetsmarknaden ser ut i dagsläget. Var finns
jobben? Hur söker man jobb? Vad kräver
dagens arbetsgivare och hur kan vägen till
drömjobbet se ut? Det kommer finnas möjlighet
till dialog och att ställa frågor.
Läs mer: Information och bokning här

Partners och initiativtagare:

Föräldramöte
på arabiska

Information för vårdnadshavare med
barn som ska göra sitt gymnasieval.
Torsdag 11 oktober kl. 16.00
Läs mer här!

Seminarieprogram torsdag

Torsdagen bjuder på korta seminarier
som vänder sig i första hand till dig som
studerar på sfi och/eller är ny i Sverige.
09.00-09.30 Utbildning som leder till jobb
(svenska med tolk till arabiska)
Genomförs av Göteborgsregionen
10.00-10.30 Arbetsrätt i Sverige (arabiska)
Genomförs av LO
11.00-11.30 Utbildning som leder till jobb
(svenska med tolk till tigrinja)
Genomförs av Göteborgsregionen
12.00-12.30 Kom och prata med arbetsgivare
(svenska)
Genomförs av Göteborgsregionen
13.00-13.30 Funderar du på att starta eget?
(svenska)
Genomförs av Business Center Angered (BRG)
14.00-14.30 Skatt i Sverige (svenska)
Genomförs av Skatteverket
15.00-15.30 Att jobba på hotell (svenska)
Genomförs av Clarion Hotel Choice
16.00-16.30 Arbetsrätt i Sverige (svenska)
Genomförs av LO
Lär mer: Seminarieprogram med beskrivning

Plats: Svenska Mässan, följ skyltar mot lokal J2

Frågor seminarierna: Linda.karlsson@grkom.se

Seminarierna anordnas som en spridningsaktivitet
för det ESF-finansierade projektet InVäst (länk),
som drivs av Göteborgsregionen.

