Din resurs när du söker arbete
Information till dig som är yngre än 25 och får försörjningsstöd (socialbidrag)

När du beviljas försörjningsstöd av Lunds
kommun ska du också få vägledning till hur du
så snabbt som möjligt kan bli självförsörjande
igen. Denna vägledning får du av oss på
ComUng inom socialförvaltningen.

Att hitta din väg till att bli självförsörjande handlar om ett
samarbete mellan dig, socialsekreteraren och arbets
marknadskonsulenten, där du är den viktigaste parten.
Tillsammans börjar vi med att skapa en handlingsplan för
hur din väg till arbete eller vidare utbildning ska se ut. Vill
du ha arbete försöker vi matcha dig med en lämplig arbets
plats och har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen.
Vi har dessutom lång erfarenhet av direkt samverkan med
både privata och offentlig arbetsgivare.

Arbete med stöd – att finna,
få och behålla ett arbete
Vi arbetar utifrån en metod där du, som arbets
sökande, får vägledning för att finna, få och
behålla ett arbete. Metoden kallas supported and
customized employment (SE/CE) och bygger på
ett femstegsprogram för att underlätta arbets
processen. Det blir en kvalitetssäkring både för dig
och din arbetsgivare.
En arbetsmarknadskonsulent, med utbildning i metoden,
stödjer och vägleder dig i att finna, få och behålla ett arbete.
I planeringen och valet av lämpligt arbete utgår
vi från dina egna förutsättningar och önskemål.
Du får stöd av din arbetsmarknadskonsultent
på arbetsplatsen så länge det behövs.

ComUng i Lund har i uppdrag att stödja ungdomar i åldern 16-24 som
behöver vägledning för att hitta arbete eller utbildning. På ComUng finns
arbetsförmedlare, arbetsmarknadskonsulenter, studie- och yrkesväg
ledare samt fritidsledare. Vi kommer från Arbetsförmedlingen och olika
förvaltningar inom Lunds kommun.
Din arbetsmarknadskonsulent finns på ComUng. Den socialsekreterare
som beviljat dig försörjningsstöd finns på socialförvaltningen. Vi arbetar alltid
tillsammans för att stödja dig att bli självförsörjande så snabbt som möjligt.
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