
Säkra er kompetens!
Samarbeta med Köpings kommun och 
projektet #KlarFramtid för att säkra er 
kompetensförsörjning

#KlarFramtid



Vi bidrar till
arbetsmarknaden
på lång sikt

Anledningar till
att samarbeta 
med oss

Vår ambition är att bidra till ett varierat 
och välmående näringsliv som vågar 
säkra sin kompetensförsörjning genom 
samarbeten med Köpings kommun 
och projektet #KlarFramtid.

Stärk rekryteringsbasen!
Er praktikant i dag kan bli er
medarbetare i morgon.

Höj statusen och intresset för
branschen.

Inga kostnader eller förbindelser.

Stöd samhällsutvecklingen i
Köpings kommun och stärk
banden med det lokala näringslivet.

Var med och forma framtidens 
medarbetare och gör en insats
för unga som vill etablera sig på 
arbetsmarknaden.Vi på Willys vill ge ungdomar

en möjlighet att komma ut i
arbetslivet. Vårt samarbete
med Köpings kommun känns 
tryggt och vi får det stöd som 
vi behöver. Samarbetet ger oss 
möjlighet att vara med och
forma framtidens arbetskraft.

Peter Vatka
Butikschef
Willys i Köping

”



Vi lär känna våra ungdomar och låter dem formulera sina mål med sitt 
framtida yrkesliv. Hos oss får de stöd av lärare, coacher samt studie- och 
yrkesvägledare. Det ger dem väl underbyggda yrkesval och som i sin tur 
ger motivation. På så sätt lyckas vi matcha rätt person mot rätt
kompetens och behov.

Vi håller tät kontakt med er som arbetsgivare och följer upp hur det går 
för våra ungdomar ute på arbetsplatserna. Ni får en kontakt knuten till er 
genom hela samarbetet.

Ni är helt delaktiga under hela samarbetet. Vi erbjuder digitala
möjligheter om så önskas. Detta för att er kompetensförsörjning ska
bli så smidig som möjligt.

Vi hjälper er med eventuellt framtida anställningsstöd.
Vid eventuell anställning kan ni ha rätt till bidrag från
Arbetsförmedlingen. Vi hjälper er med ansökan och håller
kontakten med Arbetsförmedlingen. 

Ert företag syns i ett större sammanhang. Genom ett samarbete
med #KlarFramtid syns ni också i ett större perspektiv och över
länsgränserna när vi marknadsför oss.

Vi matchar rätt person
mot rätt kompetens
och ger er stöd under vägen

Kontakta oss
så hjälper vi er!
Du hittar våra

kontaktuppgifter
på sista sidan



Kontakta
oss idag!
Kornelia Johansson 
Projektledare
0221-257 69
kornelia.johansson@koping.se

Mikael Axelsson
Coach
0221-258 78
mikael.axelsson@koping.se

#KlarFramtid är ett länsöverskridande projekt
som ägs av Region Sörmland och drivs lokalt av 
Köpings kommun. Syftet med projektet är att 
ungdomar mellan 20 och 24 år ska få jobb, börja 
studera eller ett återuppta en utbildning och att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet är ett 
ESF-projekt och pågår till sommaren 2022.

Detta är #KlarFramtidDu kan även anmäla 
ditt intresse för 
ett samarbete på 
koping.se/kompetens


