
Hur går det till?

Steg 1. Överenskommelse med aspirant
Först tar vi fram en överenskommelse 
tillsammans med dig som beskriver 
förväntningar på vårt gemensamma 
arbete.

Steg 2. Yrkesprofil
Tillsammans med dig tar vi fram 
en yrkesprofil.

Steg 3. Jobbsökande
Utifrån dina önskemål söker vi efter 
arbetsplatser med lämplig miljö och 
intresserade arbetsgivare.

Steg 4. Arbetsgivarengagemang
Vi lär känna personalen på arbetsplatsen och 
tar reda på förutsättningarna för ett samarbete. 
(Arbetsplatsanalys och anpassning)

Steg 5. Stöd på och utanför arbetsplats
Tillsammans tar vi reda på vilket stöd som 
behövs på och utanför arbetsplatsen. 
Vi följer dig och stöttar dig både under 
praktik och anställning.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Anki Stäring, matchare 
076-12 35 618

Linda Olsson, jobbcoach
072-59 37 080

Viveka Peyron Råhlander, jobbcoach 
076-123 59 51

Lars Ahlenius, biträdande enhetschef 
076-12 35 537

funktion.iwork.amf@stockholm.se

För mer information om Supported
Employment: socialstyrelsen.se

Heliosgatan 26, Hammarby Sjöstad

Arbetsmarknadsförvaltningen
Jobbtorg Stockholm

IWork
- en väg till arbete eller studier
för dig som behöver stöd
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IWork 
IWorks uppdrag är att stötta dig på din väg mot arbete eller studier. 
Vår målgrupp är personer med diagnos som får stöd av LSS, (lagen om 
stöd och service till vissa funktionshinder) och är inskrivna på Daglig 
Verksamhet eller har kontakt med en LSS-handläggare.

Ett arbete börjar ofta med en praktik och förhoppningen är att den ska 
övergå till en anställning. Det finns möjlighet till subventionerade 
kommunala anställningar såsom serviceassistenter. 

IWork samarbetar med både kommunala och privata arbetslivsinriktade 
Dagliga Verksamheter. Verksamheten är inom Arbetsmarknadsförvaltnin-
gen i Stockholms stad. 

Jobbcoachning
Jobbcoachningen utgår från dina intressen, önskemål och tidigare erfarenheter för att hjälpa dig att 
hitta en praktik eller arbete som passar just dig. Vi arbetar enligt Supported Employment som är en bep-
rövad metod när det gäller att matcha arbetssökande och arbetsgivare.

Individuell coachning 
En jobbcoach ger dig 
vägledning och prak-
tiskt stöd att hitta rätt 
typ av praktik, arbete 
eller studier. Stödet är 
individuellt och anpas-
sas efter dina önskemål 
och behov.

Skapa kontakter
Du kan få stöd i kon-
takten med arbetsgi-
vare, skolor och myn-
digheter, till exempel 
Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan.

Yrkesorientering 
Du kan få hjälp att 
utforska och matcha 
dina styrkor och in-
tressen mot möjliga 
yrken, vi kan tillsam-
mans göra studiebesök 
hos tänkbara Arbetsgi-
vare.

Handledning
När du börjar att prakti-
sera eller arbeta erbjuds 
du och din arbetsgivare 
stöd och handledning 
utifrån era behov och 
önskemål. Vi kan även 
vara med och se till att 
skolan tar fram rätt ped-
agogiskt stöd.

Så här jobbar vi
Vi brukar börja med ett första informationsmöte tillsammans med dig och din LSS-handläggare eller 
kontaktperson på Daglig Verksamhet. Vi utgår från dina intressen, drömmar, önskemål och tidigare 
erfarenheter för att hjälpa dig att hitta en praktik, arbete eller studier som passar just dig.

Känner du att IWork är något som kan passa dig får du en jobbcoach som ger individuell coachning. 
Jobbcoachen ger dig vägledning och praktisk stöd att hitta rätt typ av praktik, arbete eller studier. Stö-
det är individuellt och anpassas efter dina önskemål och behov.  

Du och din kontaktperson på Daglig Verksamhet gör tillsammans med IWork en överenskommelse som 
kommer att ligga till grund för hur du ska nå praktik, arbete eller studier.




