Korta vägen
En möjlighet för ditt företag eller din
verksamhet att möta akademiker med
utländsk bakgrund som vill göra nytta

Har du behov av en medarbetare med kvalificerad utbildning?
Kan du erbjuda en praktikplats till en akademiker med utländsk
bakgrund som ännu inte fått kontakt med den svenska
arbetsmarknaden? Då ska du ta emot en praktikant från Korta vägen!
Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning
i samarbete mellan Linköpings universitet
och Folkuniversitetet på uppdrag av
Arbetsförmedlingen.
Syftet med Korta vägen är att tillvarata
deltagarnas kompetenser och skapa en
kortare väg till arbetsmarknaden. Korta vägen
pågår under 26 veckor.

En del av programmet består av praktik där
deltagarna jobbar i svenska företag i upp till
tolv veckor, med eventuell förlängning.
Därför erbjuder vi företag och organisationer
att medverka i integrationen, ta del
av deltagarnas kompetens och ge dem
erfarenheter av den svenska arbetskulturen.

Ömsesidig nytta

Förväntan på
praktikplatsen

FÖR DITT FÖRETAG /
DIN ORGANISATION
Du får en kvalificerad praktikant med
akademisk bakgrund som utför de
uppgifter du bedömer som relevanta
helt kostnadsfritt i upp till 12 veckor.
FÖR PRAKTIKANTEN
Genom att göra praktik på
ett företag, en förvaltning
eller organisation
skaffar sig deltagaren
erfarenheter av en
svensk arbetsplats och
kan snabbare komma ut
på arbetsmarknaden.

På praktikplatsen ska en praktikant ha en
handledare som instruerar och informerar om
arbetsuppgifter och ger stöd.
Om det är möjligt är det lämpligt att
praktikanten, för att få en bredare erfarenhet,
byter avdelning eller uppgifter någon gång
under praktikperioden.

Bra att veta
Praktikanten är försäkrad för personskador och
skador på praktikplatsens utrustning, som kan
orsakats av praktikanten.
Praktikanter utför uppdraget kostnadsfritt.

Vår insats

Om deltagarna

Språkutbildning

Utbildning

Deltagarna får en intensivkurs i
svenska. Undervisningen är såväl nivåsom yrkesområdesgrupperad.

Deltagarna har utländsk bakgrund med minst 3
års utbildning i utländsk högskola eller universitet
och har en god svensk språkprognos. Yrkesgrupper
varierar, men de största grupperna är ingenjörer,
ekonomer och IT-tekniker. Dessutom finns
kemister, lärare och biomedicinska analytiker
representerade i gruppen.

Samhällsorientiering
Deltagarna får en samhällsorientering
om det svenska politiska systemet,
myndighetsstrukturer, rättssystemet,
svensk historia och kultur samt
arbetsmarknad.

Professionell utbildning
I utbildningen ingår datakunskap,
jobbcoaching och studievägledning.
Deltagarna tränas i att skriva CV och
personliga brev. Deras utbildningsoch yrkesbakgrund kartläggs och
personliga handlingsplaner upprättas.

Erfarenhet
Yrkeserfarenheten i gruppen varierar mellan
att vara relativt nyutbildad till att ha mångårig
erfarenhet i sitt yrke.

Språkkunskaper
Kunskaperna i svenska inom gruppen varierar. En
del har relativt goda kunskaper medan andra ligger
på en mer grundläggande nivå. De flesta i gruppen
har goda eller mycket goda kunskaper i engelska.

Kontakta oss!
David Otterborg
Linköpings universitet
013 – 28 28 45
david.otterborg@spetsa.se
Wladimir Aristegui
Folkuniversitetet
010-155 77 47
wladimir.aristegui@folkuniversitetet.se

Programmet Korta vägen är ett samarbete mellan
Linköpings universitet och Folkuniversitetet
på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

