Vi gör det lätt att anställa nordiskt

Det hade varit riktigt knepigt för oss utan Nordjobb. Jag
är väldigt nöjd med personalen som har kommit. De har vilja
och de tycker det är roligt att ha det här utbytet.
Petra Mälarholm - FSB Finsk Hemtjänst, Sverige

Borgbacken har långa traditioner av att anställa
nordjobbare. Vi har velat hålla fast vid den här traditionen
och erbjuda en arbetsmöjlighet till några nordjobbare varje
sommar. Språkkunniga och ivriga nordjobbare har passat
riktigt bra in i vårt glada och ungdomliga gäng.
Kati Hakala - Nöjesparken Borgbacken, Finland

Nordjobb finansieras huvudsakligen av Nordiska Ministerrådet och
administreras av Föreningarna Norden. Programmet har till syfte att
stärka rörligheten mellan de nordiska länderna och att öka kunskapen
om språk och kultur i Norden. Sedan starten har ca 30.000 ungdomar
från hela Norden deltagit i projektet.

www.nordjobb.org

Få kvalificerade unga medarbetare
till sommarjobb

Vad erbjuder Nordjobb?
Motiverade, kvalificerade medarbetare
Gratis hjälp med rekryteringen
Säsongspersonal till många olika branscher
Hjälp med skattefrågor, personnummer och skattekort

Varför vända sig till Nordjobb?

Nordjobb gör det lätt att anställa en person från
ett annat nordiskt land. Av erfarenhet vet vi att det
ger ny energi och värdefull erfarenhetsutbyte, när
unga med en annan kulturell bakgrund kommer till
en ny arbetsplats.
Det är viktigt för Nordjobb, at vi inte bara hittar dina nya
medarbetare, men att de också trivs på arbetsplatsen. Därför
hjälper Nordjobb till med det praktiska i samband med
flytten, t.ex. att hitta bostad och öppna bankkonto, erbjuder
fritidsaktiviteter och tillhandahåller ett
nätverk av andra unga nordbor. Vi
har som krav att våra ansökare
behärskar svenska, danska eller
norska på en tillfredsställande
nivå.

Nordjobbs tjänster är kostnadsfria
Vi har över 30 års erfarenhet med att förmedla jobb
över de nordiska gränserna
Nordjobb bidrar till dina medarbetares trivsel
Du bidrar till mobiliteten på den nordiska
arbetsmarknaden

Nordjobb matchar
dina behov
Nordjobb har nära dialog med arbetsgivaren för att hitta
ansökare som har rätt kvalifikationer. Vi har stor erfarenhet
med att förmedla personal inom service-, hotell- och
turistbranchen samt till arbete inom vård och äldrevård,
men alla yrkesområden kan komma i fråga. Nordjobb mottar
varje år ca 8.000 ansökare från unga vuxna med varierande
arbetserfarenheter, utbildning och språkfärdigheter. Du
upplyser oss om dina krav om kvalifikationer och vilka
anställningsförhållanden som gäller. Nordjobb väljer därefter
ut lämpliga kandidater till dina tjänster. Det är naturligtvis upp
till dig som arbetsgivare, vem du väljer att anställa.

Så kommer du igång
Läs mer om våra tjänster och registrera dig som arbetsgivare på
www.nordjobb.org. Du är också välkommen att ta direkt kontakt
med projektledaren i ditt land.

