GE EN TIMME
AV DIN TID FÖR EN
RIKTIGT BRA
AFFÄR!
Hur just ditt företag kan
arbeta mer med socialt ansvarstagande och vad vi
gemensamt kan göra
för trelleborgarna.

KRAFTSAMLING
TRELLEBORG

”Givande och fantastiskt rolig.
Skulle gärna vilja gå en gång till.”
Jürgen Markner, Trelleborgs Växthus om
Arbetsplatsambassadör
”Visar den goda viljan från kommunen. Som
företagare får man möjligheten att få
ersättning för de kostnader man har,
samt fler människor kommer ut i arbete.”
Claes Nilsson, Jocå Teknik AB om
Rekryteringsutbildning
”Samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen har bara inneburit
fördelar - både för oss och de som arbetstränat. Ja, för Trelleborg,
skulle jag vilja påstå. Som socialt företag vill vi ju maximera samhällsnyttan samtidigt som vi levererar bra service till våra kunder, och
genom att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen har vi hittat
just de rätta personerna att satsa på. Alla vinner!”
Annika Norlin, Jobb Service Syd om arbetsträning

”Viktigt med bra information, det praktikanterna
får i starten får vi tillbaka i slutändan. Hjälper till att
skapa ett intresse för handeln.”
Johnny, Överskottsbolaget

”Vi vill satsa på ungdomarna i Trelleborg. Första
gången jag kom i kontakt med Navigatorcentrum
var när de letande praktikplatser. Vi bokade en tid
och det kom ett gäng nervösa ungdomar första
dagen. Fram tills idag har jag haft 6 stycken varav
jag anställt 3 stycken på varierande timmar och
det har fungerat jättebra. Min förhoppning är att
fortsätta med ett gott samarbete med Navigatorcentrum för att kunna ge fler ungdomar möjlighet
att visa vad de kan.”
Lotta, City Gross

Vad kan jag göra?
Vi ser det som att ingen kan göra allt, men alla kan göra något!
Trelleborg har cirka 3000 företag och om vi alla ger en timme
vardera, så blir det mycket tid som kan göra
stor skillnad för någon.
För att du ska kunna engagera dig på ett lätt och smidigt sätt så
har vi tagit fram en ”meny” där du som företagare kan välja vilken
typ av engagemang du kan bidra med just nu.
Självklart finns det alltid utrymme att göra mer!

Vägledande praktik
Arbetsträning
Arbetsplatsambassadörer
Styrgruppsengagemang
Rekryteringsutbildningar
Rekryteringar
Etableringsservice
Mentorskap
Arbetsplatsambassadörer
Branschinsyn

Hur gör jag?

För att få mer information om hur du kan gå till väga,
kontakta Trelleborgs kommuns huvudansvarig, Lena Fors
enhetschef på arbete och kompetens på Arbetsmarknadsförvaltningen:
Kontakt:
Lena Fors, telefon: 0410- 73 38 49
e-post: lena.fors@trelleborg.se

Lite mer om CSR...
Ge en timme av din tid kan vara ett steg i ert
CSR-arbete. Corporate Social Responsibility
innebär att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt
CSR-arbete kan stärka företagets relationer
med kunder, ägare och anställda och därigenom leda till ökad tillväxt och lönsamhet.

