
Sedan 1998

Välkommen att kontakta oss:

PersonalSupport i KarlStad:

Säterivägen 6

653 41 Karlstad

torbjörn tärnbro

0705-43 05 30

torbjorn.tarnbro@personalsupport.se

PersonalSupport  i arviKa:

Kyrkogatan 42A

671 31 Arvika

Eva Persson

0725-77 99 88

eva.persson@personalsupport.se

PersonalSupport i HagforS:

Hagforsvägen 10

683 31 Hagfors

lilian Wollroth

0725-54 29 49

lilian.wollroth@personalsupport.se

Stöd och 

Matchning
nytt jobb eller studier – vi kan Värmland!
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Vid Arbetsförmedlingens mätning 
av tjänsten jobbcoaching erhöll 
PersonalSupport högsta resultat 
avseende jobblöSningar.

Bäst i test

www.personalsupport.se



Individuellt anpassat

Vi går igenom din bakgrund och lyssnar på 
vad du har för mål. Vi startar med att ta fram 
en individuell planering utifrån dina förut-
sättningar och dina behov. Detta utifrån en 
kartläggning av din utbildning, arbetslivser-
farenhet och personliga egenskaper.

Önskemål

Vi utgår från kartläggningen och dina önske-
mål gällande framtida arbetssituation eller 
studier och arbetar därefter aktivt för att 
hitta en optimal lösning för just dig.

behov

Allt utgår från dina behov! Sedan anpassar 
vi och ger dig de verktyg du behöver. Vi ser 
till att dina handlingar är i toppskick, hjälper 
dig med sökvägar, kontakter och förbereder 
dig inför anställningsintervjuer.

tjänSten

Stöd och Matchning 
genom arbetsförmedlingen kan du få individuellt anpassat, stöd och hjälp i 
ditt jobbsökande kallat ”Stöd och Matchning”. det är din arbetsförmedlare 
som bedömer om du kan ta del av tjänsten, men du väljer själv vilken leve-
rantör som ska få vägleda dig. PersonalSupport har i många år och med stor 
framgång stöttat och hjälpt värmlänningar att hitta långsiktiga lösningar.

hur jobbar PersonalSupport?

Aktiviteter

Varje vecka har vi individuella samtal och 
du deltar i gruppaktiviteter med andra 
deltagare. Exempel på aktiviteter är kom-
petenskartläggning, ansökningshandlingar, 
arbetsgivarkontakter, intervjuträning, ar-
betsplatsförlagda aktiviteter, studiebesök, 
rekryteringsträffar, seminarier och dataun-
dervisning.

språkstöd

För dig som behöver språkstöd så har vi 
egen personal som kan leverera stödet på 
Engelska, Arabiska, Kurdiska, Dari och Per-
siska. För andra språk har vi tolkstöd.

Resurser

Under tiden hos oss får du även träffa en 
Studie- och yrkesvägledare.

Vi ser till att du har de resurser som du 
behöver för att vara så attraktiv som möjligt 
på arbetsmarknaden!

Välkommen till  
PersonalSupport
Nytt jobb eller studier -  

Vi kan Värmland!

Sedan 1998 har PersonalSupport Värmland jobbat 
med att hjälpa arbetslösa Värmlänningar till nya 
jobb! 

Vi har idag kontor i Karlstad, Arvika och Hagfors.

BRETT KONTAKNÄT

Vi har genom åren jobbat fram ett brett kontaktnät 
bland företagen och kan vägarna till jobben. Jobben 
är alltid i fokus och vi har dagligen företagskontakter. 

Erfarna coacher

Alla våra coacher har lång erfarenhet av jobbet som 
jobbcoach. 

Vi har beteendevetare och vägledare med erfarenheter 
från många olika branscher på arbetsmarknaden och 
tack vare det ett mycket brett kontaktnät i Värmland. 

MÅNGA Språk

Vi har anställd personal som pratar många olika 
språk och som har erfarenhet att möta människor 
med olika kulturella bakgrunder. Du som funderar på 
studier erbjuds vägledning av vår erfarna studie- och 
yrkesvägledare.

Du kommer att känna dig välkommen till våra trev-
liga lokaler och våra coacher kommer att göra allt 
för att du ska hitta ditt nya jobb eller den utbildning 
du funderat på länge!

Du har tillgång till våra datorer, internet, telefoner 
och vi finns där för dig med vår kunskap och vårt 
kontaktnät.

Välkommen till oss, vi lovar att 
göra vårt bästa!


