
Vi söker handledare/jobbcoach till vår verksamhet Rusta och Matcha, omfattning 
timmar/deltid 
 
June folkhögskola har nyligen startat upp Rusta och Matcha (KROM Kundval Rusta och Matcha), 
vilket innebär att vi är en leverantör åt Arbetsförmedlingen där vi vägleder människor in i studier och 
arbete. Arbetet är under uppbyggnad och du kan bli en av våra handledare eller också få en 
samordnande roll. Läs gärna mer på  
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/rusta-och-matcha 
 
Som handledare/jobbcoach jobbar du med att stödja och matcha arbetssökande mot arbete eller 
utbildning utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Du kommer att ha löpande kontakter 
med arbetsgivare och utbildningsanordnare och därför behöver du ha god förmåga att skapa 
kontakter med arbetsgivare och ha god kännedom/vilja lära dig om möjliga vägar inom 
vuxenutbildning. 

Du är 
- nyfiken på att lära känna nya människor och ett nytt sammanhang  
- flexibel och öppen för utveckling och nya samverkansformer 
- en teammänniska som vill arbeta för verksamhetens helhet genom samarbete med övrig personal 
- mån om att möta varje människa med respekt och värme. 
- ansvarstagande  
 
Kompetens/erfarenhet 
Tidigare erfarenhet av liknande arbete eller arbete inom folkbildning, kyrka eller pedagogisk 
verksamhet är meriterande. Företagskontakter och nätverk är också meriterande. 
En förutsättning för tjänsten är att du delar skolans kristna värderingar. 
 
Krav finns från Arbetsförmedlingen gällande formell kompetens eller arbetslivserfarenhet: 

Generella kompetenskrav: 
 • Förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift.  
• Mycket goda kunskaper i att använda datorbaserade ordbehandlings- och presentationsprogram, 
e-post och internet.  
• Goda kunskaper i engelska  
 
Alternativ 1: 

Minst 120 hp (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom 
områdena: Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, 
företagsekonomi, psykologi, samhällsvetenskap, juridik, sociologi, beteendevetenskap, 
statsvetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning, och minst två års sammanlagd 
arbetslivserfarenhet under de senaste fem åren. 

Eller 

Alternativ 2: 

Ett års eftergymnasial utbildning med minst tre års sammanlagd arbetslivserfarenhet under de 
senaste fem åren inom arbetsledning med personalansvar, rekrytering, omställningsarbete för 
arbetssökande, studie- och yrkesvägledning, handläggning i personalfrågor, arbete med arbetslivs- 
och arbetsmarknadsfrågor, arbete med social- och gruppsykologi eller karriärvägledning. 

Arbetsuppgifterna består bland annat av 



• Kartläggning och identifiering av individuella behov och förutsättningar 
• Målsättning, planering och uppföljning av arbetsrelaterade aktiviteter som till exempel 

studiebesök och vägledande gruppsamtal 
• Coachande i individanpassade CV och personligt brev 
• Vägledning i vuxenutbildning 
• Stärka deltagarens färdigheter i att söka och hitta jobb eller bli antagen till utbildning 
• Matcha deltagaren mot arbete och marknadsföra hennes kompetens för arbetsgivare 
• Dokumentera och rapportera genomförda aktiviteter 

 
Antal tjänster: En till två handledare 
Tjänsteform: timmar/deltid 
Sista ansökningsdag: 5 sep 2022. OBS! Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före 
sista ansökningsdag. 
Tillträde: Enligt överenskommelse 
 
Ansökan skickas till: rekrytering@junefolkhogskola.se 
 
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rektor Marcus Örebäck 036-374801 eller 
projektledare och handledare Lotta OIofson 0706-564344 

JUNE FOLKHÖGSKOLA erbjuder vuxenutbildning i centrala Jönköping sedan 2011. Skolan grundades 
1979 och låg tidigare utanför Nässjö och namnet var då Viebäcks folkhögskola. Skolan är en 
dagfolkhögskola som erbjuder bildning, gemenskap och utbildning inom varierande områden. Skolan 
har idag kursverksamhet som berör ca 650 personer varje år. På skolan är cirka 35 personer 
anställda. De flesta kursdeltagarna läser i Juneporten Jönköping eller via distansstudier. Skolans 
huvudman är stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet. Stiftelsen driver fem 
folkhögskolor inom Pingströrelsen. Syftet med skolverksamheten beskrivs att bedriva 
folkhögskoleverksamhet på kristen grund och i kristen anda.  

Sedan våren 2022 erbjuder också June folkhögskola Rusta- och matcha.  
Se mer på:  www.junefolkhogskola.se 


