Slussen

Vi finns till för dig som är 16–24 år och behöver
extra stöd på vägen till arbete eller studier.

Det här erbjuder Slussen

På Slussen får du en individuell handlingsplan
och möjlighet att träffa oss i personalen
så ofta du behöver. Vi ser till hela din
livssituation och vill tillsammans med dig
arbeta med framtidslösningar i fokus.

Studie- och yrkesvägledning

Behöver du komplettera ämnen från grundskola
eller gymnasiet? Behöver du vägledning gällande
yrke och studier? På Slussen kan du få veta mer
om vilka studiemöjligheter som finns utifrån dina
individuella behov. Det kan handla om allt från
studiemotiverande kurser till studier på komvux,
högskola eller arbetsmarknadsutbildningar.

Praktik och arbete

Vi stödjer dig på din väg mot arbete. Praktik kan
vara ett av stegen ut i arbetslivet.
Slussen arbetar aktivt med företag och näringsliv.

Gemensamma aktiviteter

Varje vecka har vi jobbsökaraktivitet och frukostmöte med varierande teman. Vi gör studiebesök
på arbetsplatser och besöker olika skolor utifrån
deltagarnas behov och önskemål.

Målgrupp

Slussen vänder sig till ungdomar som är 16–24
år och som är skrivna i Huddinge, Botkyrka eller
Salems kommun och som behöver extra stöd på
vägen till arbete eller studier.

Så här säger ungdomar om Slussen:

”Slussen är bra då man får mycket hjälp och stöd med
det man behöver.”
”Det är bra bemötande och bra stämning på Slussen.”
”Utan Slussen skulle jag fortfarande ha vart arbetslös,
jag har fått värdefulla tips för att komma ut i arbetslivet. Jag har ingenting negativt att säga om Slussen
helt ärligt.”
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å
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Slussen är en
verksamhet inom
Samordningsförbundet
Huddinge
Botkyrka Salem.
Samverkansparter
är kommunerna,
Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen
och Stockholms läns
landsting.
Det övergripande
målet för
Samordningsförbundet
HBS insatser är att
deltagarna ska börja
arbeta eller studera
och på så sätt bli
självförsörjande.

www.samordningsforbundethbs.se

Kontakta oss

Jonas Fridell, 010-487 51 81
Marie Fors, 08-535 360 83
E-post slussen@arbetsformedlingen.se
www.samordningsforbundethbs.se
Besöksadress Kommunalvägen 1-5, 1 tr.
Huset vid järnvägen mitt emot bensinstationen.

