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"Välkommen att ta del av Arbetsmarknadskunskaps och
dittyrkes nyhetsbrev! dittyrke.se är Arbetsmarknadskunskaps
digitala verktyg som vi just nu jobbar för fullt med att
färdigställa inför den beräknade releasen den 1 september
2022. Syftet med dittyrke.se är att bidra till en förbättrad
kompetensförsörjning genom att matcha användarens
drivkrafter mot innehållet i jobben. Verktyget är till för studie-
och yrkesvägledare, arbetsförmedlare samt föräldrar att ha
som stöd i rådgivande samtal samt för eget användande av
personer som söker info om sin framtid.Samtalet kan fortsätta
under en längre tid och det flyttar in till köksborden där
besluten tas. Vi hoppas att det ska kunna skapa
förutsättningar för målgruppen att göra mer genomtänkta  val."

Kajsa Börjesson
Projektledare dittyrke.se

SJUKSKÖTERSKOR, MASKINFÖRARE,  VVS-MONTÖRER OCH
SNICKARE - DE MEST ENGAGERADE YRKESGRUPPERNA!

KOMMANDE AKTIVITETER

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Tillsammans med dittyrke.se finns även sidan
yrkesinfo.se. Denna sida samlar in yrkespersoners
beskrivningar om sina jobb genom att man får svara
på påståenden om innehållet i jobbet. Dessa svar
matchas sedan mot användarnas önskade
drivkrafter. På det sättet får användarna en
verklighetsbaserad uppfattning om möjliga framtida
yrken. Insamlingen har pågått under ca fyra
månader. Under år ett av insamlingen har vi som
mål att samla in 10 000 svar från yrkesverksamma
runt om i Sverige, och vi behöver din hjälp att nå
målet. Prata med dina kollegor och  sprid informatio-

Utbildning i dittyrke.se
Det digitala verktyget kommer vara öppet för
alla att använda. Under hösten 2022 kommer
vi erbjuda utbildningar för studie- och
yrkesvägledare, coacher, arbetsförmedlare
m.fl. i HUR man kan använda dittyrke.se i sina
vägledande och coachande samtal. Datum
och tider för utbildningar släpps i slutet på
augusti. För mer information håll utkik i vårt
nästa nyhetsbrev.

Står din ungdom inför sitt gymnasieval?
Är du vårdnadshavare och ska din ungdom
välja gymnasieprogram våren 2023? Då är du
varmt välkommen att delta på något av våra
digitala föräldramöten som vi kommer hålla
digitalt under hösten 2022. För mer
information om tider och datum, anmäl dig till
vårt nyhetsbrev.  

Studie- och 
yrkesvägledare

Vårdnadshavare

OM ARBETSMARKNADSKUNSKAP
Arbetsmarknadskunskap är en franchisekoncept som
ägs och drivs av Competence Sverige ekonomisk
förening. Tillsammans med våra franchisetagare jobbar
vi för att minska missmatchen på arbetsmarknaden. Vi
jobbar för och tillsammans med arbetsgivare på orterna
där vi verkar. 

VAR FJÄRDE TIMME STARTAR EN LEKTION I ARBETSMARKNADSKUNSKAP!

Vi möter ungdomarna på deras arena, i skolan, i
klassrummen, för att prata med dem om var jobben finns
och hur de kan ta sig dit. Under 2021 nådde vi nära 60
000 ungdomar fördelat på 2 300 tillfällen runt om i
Sverige.

ARBETSMARKNADSKUNSKAP OCH DITTYRKE.SE

yrkesverksamma har svarat.

3000

n om yrkesinfo.se på arbetsplatsen och bland dina vänner. Ta upp det på ett måndagsmöte, på
fikarasten eller på paddelplanen. Alla svar från alla yrkeskategorier är viktiga. Just nu är
sjuksköterskor, maskinförare, vvs-montörer och snickare de mest engagerade yrkesgrupperna
med ett hundratal svarande på yrkesgrupp.

NY PARTNER DITTYRKE.SE

             Arbetsmarknadskunskaps nya digitala verktyg är ett unikt och spännande verktyg för att säkra
Sveriges kompetensförsörjning och hjälpa våra ungdomar hitta jobben som matchar deras drivkrafter"
Sparbanksstiftelsen ser nyttan med dittyrke.se och har valt att bidra till dittyrke.se
utveckling och drift. Sparbanksstiftelsen Nya återinvesterar en del av den utdelning de
erhåller från Swedbank Sverige i projekt som är i linje med Sparbanksidén och deras
fokusområden.

http://yrkesinfo.se/
https://www.instagram.com/arbetsmarknadskunskap/
https://www.linkedin.com/company/arbetsmarknadskunskap
https://dittyrke.se/
https://dittyrke.se/
http://arbetsmarknadskunskap.se/
https://www.sparbanksstiftelsennya.se/projektmedel/
https://www.facebook.com/Arbetsmarknadskunskap/?__cft__[0]=AZWqI0BnRPuY2O755rlICAIZR5w434F4UAW252bAciIIuBwJ3U798IfVw9H2Sveq3LxsAsSQPdos7kNfnVLFzOes77p5Fpqq3LZavH5GkdkMSBuBXmhSE4Z8WD84pPZrMAdqdNJDfuhleiwx730B2OhhEcsFhgO13Z90rKv5poIsUQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/swedbanksverige/?__cft__[0]=AZWqI0BnRPuY2O755rlICAIZR5w434F4UAW252bAciIIuBwJ3U798IfVw9H2Sveq3LxsAsSQPdos7kNfnVLFzOes77p5Fpqq3LZavH5GkdkMSBuBXmhSE4Z8WD84pPZrMAdqdNJDfuhleiwx730B2OhhEcsFhgO13Z90rKv5poIsUQ&__tn__=kK-R

