TILLARBETSLIVET.NU
UNDERLÄTTAR
KONTAKTER MED
ARBETSLIVET!
På webbplatsen tillarbetslivet nu kan
du smidigt administrera prao och
praktik. Webbplatsen ger dig möjlighet
att koppla samman elever med
arbetsplatser.
Via en databas med arbetsplatser kan du
enkelt kontakta företag och fråga om de
har möjlighet att ta emot en praktikant
och eleverna kan själva gå in och välja
vilka arbetsplatser de är intresserade av.
tillarbetslivet.nu har många fördelar
men den mest uppskattade är
funktionen som utifrån elevernas
prioritering av önskade arbetsplatser
med en enkel knapptryckning räknar
ut den optimala fördelningen så att så
många som möjligt får sitt första val!
Välkommen att kontakta oss!

På tillarbetslivet.nu kan du:
• Hantera kontaktuppgifter och information
om arbetsplatser i en databas
• Lägga in tidsperioder för prao
• Ackvirera platser till prao via förfrågningar
till arbetsplatser
• Skicka information om prao till
arbetsplatser
• Matcha elever och arbetsplatser optimalt
inför praoperioder
• Se statistik och historik över prao
• Administrera platser för APL eller praktik
• Hantera fördelning av sommarjobb

Kontaktuppgifter till oss som arbetar med tillarbetslivet.nu
hittar du på: www.tillarbetslivet.nu/kontakt

TILLARBETSLIVET.NU
– SKOLANS VÄG
TILL ARBETSLIVET!
I skolan arbetar vi kontinuerligt med att förbereda
våra elever på livet efter skolan. När de går i
nian är det dags för gymnasievalet och det är
viktigt att de kan göra väl underbyggda val
för sin framtida utbildning. Att eleverna får
möta olika yrkesgrupper redan innan de
väljer gymnasieutbildning är därför av stor
betydelse.
Vi hoppas att din arbetsplats kan och vill göra
en samhällsinsats genom att bidra till ökade
kunskaper om möjliga yrken hos elever.
För arbetslivet ger t.ex. prao möjlighet att visa sin verksamhet och olika yrken för
elever vilket kan forma deras framtida yrkesval. Samverkan med skolan kan bidra
till att tillgodose det framtida rekryteringsbehovet för dig som arbetsgivare. En elev
idag är kanske medarbetare imorgon.
www.tillarbetslivet.nu används för att underlätta samverkan mellan skola och
arbetsliv för båda parter.
Välkommen att kontakta oss!

Kontaktuppgifter till oss som arbetar med tillarbetslivet.nu
hittar du på: www.tillarbetslivet.nu/kontakt

