
Vad tycker företagen som samarbetar med 
Kompetenscenter i Timrå?

Holmgrens bygg AB
”Ni lyssnar och försöker göra det lätt för oss företagare som  
vill prova att ta emot en person på praktik”

”En öppenhet att våga prova, ge en annan människa chansen 
att visa att den kanske kan vara en tillgång för företaget och 
på sikt en chans till anställning”  

Rektor Kompassens förskola
”Att öppna upp och våga lära känna en annan människa från  
en annan kultur berikar både dig själv och din arbetsplats” 

”Arbetsmarknadshandledarna har varit lätt att komma i 
kontakt med och få hjälp av vid behov” 

Arbetsledare HSB
”HSB är en samhällsaktör som vill vara med och bidra till 
att fler människor får en möjlighet att komma ut på arbets-
marknaden. Genom att erbjuda praktik för att lära sig och  
få referenser eller en möjlighet som leder till fortsatt jobb  
inom HSB.” 

”Det har varit ett bra samarbete med Kompetenscenter,  
där de har varit duktiga på att hitta rätt kompetens för  
vår verksamhet.”

Ljustorp trädgårdshandel
”Vi har sökt en person som är väldigt allround och fått hjälp  
med allt från snickeri till städning”

”Det har verkligen funkat bra! Kompetenscenter har varit lätta  
att prata med om vad som behövs och inte. Lyhörda!” 

Finns din framtida medarbetare hos oss? 



Är du företagare? Tillsammans gör vi skillnad
Till oss arbetsmarknadshandledare på Kompetenscenter kan ni 
som företag vända er om ni kan ta emot en praktikant eller har 
ett anställningsbehov. Tillsammans kan vi se över kompetens 
som finns hos våra deltagare och matcha mot era behov 
på företaget. Vi har även möjlighet att hjälpa er att se över 
möjligheterna för ett eventuellt anställningsstöd.

Under resan finns vi till för er som stöd och tillsammans med 
er vill vi skapa tillväxt i länets näringsliv genom att spegla 
samhällets mångfald. I vårt team vill vi ge alla individer en 
möjlighet till ett växande och hjälpa individen att nå sina mål.  
Vi ser att utvecklig sker bäst på en riktig arbetsplats.

Vår grupp har en bred kompetens inom arbetsmarknadsfrågor 
och deltagarnära arbete. Vi är trygga i att arbeta med komplexa 
individärenden, att se styrkor hos dem vi möter och tro på att 
alla människor vill bidra i samhället.

Tveka inte att höra av er om ni har funderingar på hur ni kan vara 
en del i resan mot egen försörjning eller i företagets framgång.

Så fungerar det:

Kontakt
amh@timra.se
timra.se/naringslivarbete/kompetenscenter

Vi matchar mot företagets behov  
och förutsättningar

Individen i centrum – Den sökandes 
kompetenser och intresseområden  
matchas mot företaget 

Vi är med från start till mål både för individ och 
företagaren – För oss är det viktigt att vi har 
en god relation och en ömsesidig respekt för 
varandras arbete

Vi är duktiga på socialt hållbara 
rekryteringar

Vill du vara med och skapa ett samhälle där 
alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden? 

Samarbeta med oss på Kompetenscenter! 


