Motiverad arbetskraft

Vad är REDO?
Redo – motiverad och utbildad arbetskraft är nystartade Arbetskraftsförmedlingens
första kampanj för att uppmärksamma sambandet mellan unga människors styrka
och en rådande brist på arbetskraft.
Du som engagerar dig i REDO kan vara både ett företag, en organisation, en idéell
förening, en kommunal verksamhet eller en privatperson. Det viktiga är att du vill låta
ditt företag växa både mänskligt och ekonomiskt. Genom att engagera dig i REDO
skapar du en situation som alla vinner på. Du är med och bygger ett Sverige där alla
får plats, medan ditt företag kan blomstra.
Vad är Arbetskraftsförmedlingen?
Arbetskraftsförmedlingen är en ideell förening som matchar arbetsmarknadens
behov med ung och driven arbetskraft. Kampanjen REDO syftar till att de som fått
uppehållstillstånd med nya gymnasielagen ska få stanna genom att få ett jobb, och
att företag som anställer denna motiverade arbetskraft också ska tjäna på det.
Arbetskraftsförmedlingen kan hjälpa till med att matcha dina behov med arbetskraft, och kan låta fler veta hur det går. Vi har kartlagt behoven geografiskt och efter
bransch, och står redo att visa Sverige att dessa ungdomar är en resurs vi bara inte
har råd att tacka nej till.
Arbetskraftsförmedlingen vet att det saknas arbetskraft i kritiska sektorer som
t ex inom vård, matvaruhandel och barn- och fritidsverksamhet. Vi vet också var det
finns motiverad arbetskraft. Vi är inte ett bemanningsföretag, utan samarbetar med
och sammanför aktörer och föreningar som har massor av kontakter inom hållbarhet
både för samhälle och människor. Och vi kan konsten att berätta.
Hur går det till?
Är du ett företag redo att anställa motiverad arbetskraft? Hör av dig till Arbetskraftsförmedlingen med både frågor och idéer. Genom REDO-kampanjen hjälper vi dig
att lyfta just din historia om hur ditt företag anställer en ung och driven person som
därmed får uppehållstillstånd i Sverige. Vi vill bidra till att hitta, matcha och berätta
om möten och anställningar som bygger Sverige och tar oss vidare in i en framtid där
fler betalar skatt och bidrar till mer välfärd för alla. Har du jobbet har vi arbetskraften.
Vi berättar din historia så att det hörs.
Är du redo – välkommen ombord!
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Läs mer på:
redo.arbetskraftsformedlingen.se
eller mejla oss för mer information:
alla@arbetskraftsformedlingen.se

