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IN Åmål - för dig på väg mot arbete
Är du 20-64 år, tredjelandsmedborgare boende i Åmål  
och arbetssökande? Då är du välkommen till oss.

IN Åmål har sin verksamhet på Ågården i centrala Åmål. Hos oss kan du få stöd på  
vägen mot ett arbete och egen försörjning genom att delta i olika aktiviteter.  

Vad behöver du för aktiviteter för att öka dina möjligheter att få ett arbete?  

• Träna dig på svenska och yrkessvenska?

• Få dina tidigare utbildningar och arbetslivserfarenheter värderade  
  och validerade?                                                                                                    

• Få hjälp att se dina unika kompetenser och hur de kan vara en  
  tillgång på arbetsmarknaden?

• Lära dig mer om vad som krävs för att få ett arbete på den svenska  
  arbetsmarknaden?

• Mer kunskap om det svenska samhället?

• Förbättra din hälsa och lära dig mer om egenvård?

• Få kunskap om olika utbildningar?

• Kanske vill du starta eget företag och vill lära dig mer om hur du driver  
  ett företag i Sverige?

Vill du delta?  
Prata med din handläggare på kommunen eller kontakta Arbetsförmedlingens  
servicekontor i Åmål.

Aktiviteter som stärker dig mot ett arbete



IN Åmål jobbar tillsammans med dig för att utforma det stöd du behöver för att hitta en 
plats på arbetsmarknaden. Din resa mot ett arbete, som gör det möjligt för dig att försörja 
dig, ha arbetskamrater och utvecklas som person, gör vi tillsammans.

Så här jobbar vi i IN Åmål

Ett introduktionsmöte är starten 
Här går vi igenom vad du gjort tidigare. Arbeten, andra 
erfarenheter och studier. Vilka yrken du är intresserad 
av och vilka yrkeskompetenser som efterfrågas på 
arbetsmarknaden.  
 
På den här träffen planerar vi tillsammans nästa steg.

Aktiviteter som stärker dig mot ett arbete

Svenska 
Yrkessvenska

Arbets- 
marknad

Hälsa 
Egenvård

Jobbsök 
CV

Samhälle 
Kulturer

Starta 
företag

På 
jobbet



E-post: in.amal@amal.se
Telefon: 0532-77 72 10
Besöksadress: Ågården, Norra Långgatan 20 Åmål
Webb: amal.se/inamal

Kontakt

Projektet IN Åmål drivs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-,  
och integrationsfonden under perioden 2020-2022. 

Målet är att stärka tredjelandsmedborgare i Åmål mot arbete och egen  
försörjning genom kompetenshöjande aktiviteter samt en aktiv samverkan  
mellan näringslivet, föreningar och Åmåls kommun.  

Om oss


