
– ett smart sätt 
att rekrytera 

Jobbspår 

Vi har en het arbetsmarknad, 
den stora frågan är; 
Hur hittar vi arbetskraft 
med rätt kompetens?



I Jobbspåret mixar vi yrkesutbildning och anpassad 
svenskundervisning med APL, arbetsplatsförlagt 
lärande.  
 
Jobbspåret startar med en orienteringskurs där 
deltagarna får grundläggande kunskaper och APL. 
Utbildningen kombineras med studier i svenska. 
 
Att redan från starten få vara på en arbetsplats,  
att kunna bidra, och dessutom få praktisera ett 
nytt språk tror vi är en snabb och smart väg till 
rekrytering av arbetskraft med rätt kompetens. 

Som arbetsgivare betalar du inget för de deltagare 
som praktiserar hos dig under orienteringskursen. 
 
Det finns inget anställningskrav efter utbildningen 
men så klart hoppas och tror vi att både du om  
arbetsgivare och deltagarna ska finna varandra 
under tiden. 
 
Arbetsplatsen får handledarutbildning och en 
kontaktperson som följer upp APL:en regelbundet. 
 
Efter genomgången orienteringskurs är mål- 
sättningen att deltagarna har så pass stora 
kunskaper att de kan ta ett vikariat eller studera 
vidare inom yrket.  

Deltagarna har själva valt den inriktning de är 
intresserade av och är motiverade till att få ett 
arbete. De har studerat svenska, kunskapsnivån är 
varierande. Under utbildningen är fortsatt svensk- 
undervisning och yrkessvenska en självklar del.

När man får praktisera de kunskaper man studerat 
lär man sig mycket mer och fortare. Innehållet i 
Jobbspåret individanpassas till viss del, men ska i 
slutändan ge alla deltagare tillräcklig kompetens 
för att påbörja ett riktigt arbete. 
 
Vägen till vidare utbildning erbjuds i en så kallad 
utbildningstrappa där man läser vidare inom valt 
spår. 

VILKA ÄR DELTAGARNA?

HUR GÅR DET TILL?

Orienteringskursen läses under 20 veckor på 
halvfart. Här varvas teori och praktik. Vid 
behov studerar deltagarna svenska parallellt. 
 

HUR LÄNGE TAR DET?

VAD ÄR ETT JOBBSPÅR?

JA! DET HÄR PASSAR OSS,  

VEM KONTAKTAR JAG? 

Lapplands Lärcentra ansvarar för Jobbspåren, 
kontakta oss om du vill veta mer.  
 
Kiruna: Katarina Ylitalo, 072-224 79 80, 
katarina.ylitalo@lapplands.se 
 
Gällivare: Pia Nyberg Nilsson, 070-190 09 83,  
pia.nyberg-nilsson@lapplands.se 
 
Jokkmokk: Kristina Unga-Bäckman, 070-331 73 78, 
kristina.unga-backman@lapplands.se 
 
Pajala: Jenny Kalla, 072-539 19 37, 
jenny.kalla@lapplands.se 
 


