JOBBSKUGGNING | KOMPETENSMÄKLARE
Namn på organisation:

Hemsida:

Kungsbacka kommun

www.kungsbacka.se

Uppgiftslämnare/kontaktperson
Namn:
Roll:
Mailadress:
Telefon:

Typ av organisation:

Monika Deubler

Utbildning/skola: ✔

Projektledare

Näringslivsenhet: ✔
Arbetsförmedling/NAV:

monika.schneider-deubler@kungsbacka.se

Kommunalförbund/region:

+46 300-83 54 91

Stad/kommun/land:

Annat:
Kungsbacka/Kungsbacka/Sverige

Antal kommuninvånare i området ca:
Antal kompetensmäklare/konsulenter:

80 500
10

Inom KOBRA arbetar vi med:
Behovsinventering: ✔

Behovsbaserad utbildning: ✔

Analys: ✔

Beskrivning av vår verksamhet:
Hur är vi organiserade
Politiskt styrd
Kungsbacka kommun
Kommunledningskontor - Näringslivsenheten
Gymnasie & Vuxenutbildnings förvaltning
- Utveckling
- Kompetenscentrum
- Vuxenutbildning
(beställarorganisation)
- Yrkeshögskola
- Arbetsliv
- Etablering
- Vägledning
- Tre Gymnasieskolor

Vad är vår basverksamhet
Näringsliv - Service till företag
Det ska vara enkelt att driva företag i Kungsbacka. För att
förenkla kontakterna med kommunen finns
Företagslotsen. För företag som vill utvecklas finns olika
typer av nätverk, aktiviteter och stöd riktade till företagare.
Gymnasie- & Vuxenutbildningen
Gymnasieutbildning
Samverkan skola omvärld
Kompetenscentrum
De som driver ett företag eller är ledare för en offentlig
eller privat verksamhet kan vända sig till
Kompetenscentrum när det gäller
utbildning/kompetensutveckling. Vi hjälper till att ta fram
utbildningar utifrån behov.

Vilka är våra fokusområden
utanför KOBRA

Detta kan vi erbjuda om DU
besöker oss

Utbildning i världsklass och Företagsvänlig kommun.

1. Vår process med att arbeta
för "ett Kungsbacka" i våra
kontakter med Näringslivet och
omvärlden vad gäller
kompetensförsörjnings- och
kompetensutvecklingsfrågor.
2. Vår samverkan med
Arbetsförmedlingen vad gäller
behovsinventeringar. (Tätare
samverkan med
Arbetsförmedlingens
"företagsstödjare" har initierats)

Vi ska utveckla och stärka samarbeten mellan
skola/utbildning och arbetsliv/näringsliv
så att fler unga är intresserade av entreprenörskap,
företagande och för att i hög grad matcha företagens
kompetensbehov.
Kompetensförsörjning inom i stort sett alla
yrkesområden. Vård o Omsorg, Bygg, Fordon och
Restaurang toppar.
Matchning och integration av individer som kommit
nyligen till Kungsbacka.
Jobba med jobb inte bidrag

Arbetar tillsammans med individer för att hitta lösningar
när de behöver vuxenutbildning, karriärvägledning, byta
yrkesinriktning eller vill komma närmare arbetslivet.

Våra kompetensmäklare/konsulenters viktigaste samverkanspartners och branscher är:
Arbetsförmedlingen

Göteborgsregionens kommunalförbund

Adecco + (andra bemanningsföretag? jag har endast regelbunden kontakt med Adecco)

Vård o Omsorgscollege

Företagsstödjande organisationer, Almi, Coompanion, Nyföretagarcentrum, Connect Väst mfl

Teknikcollege

Företagarna

Tya, Byn

Detta är vi extra bra på i min organisation:
Flexibla lösningar efter behov
Skola i samverkan med arbetsliv
Vuxenutbildning
Yrkeshögskoleutbildning
Företagsstödjande insatser i samverkan med företagsstödjande organisationer.

Detta är vi extra intresserade av att byta erfarenheter kring med andra kompetensmäklare/konsulenter:
Hur man bäst når ut med information

exempel på när man bidragit till att skapa mervärde/växt

sökordsoptimering

Spara som...

Spara dokumentet med ert organisationsnamn och skicka ifyllt dokument till bjorn.granat@uddevalla.se
Det kommer sedan att finnas tillgängligt på Kobras hemsida: www.kobra.eu

