Vandas och Kervos
sysselsättningstjänster
Städerna Vanda och Kervo producerar sysselsättningstjänster
tillsammans med TE-tjänsterna fr.o.m. 1.3.2021.

Städerna Vanda och Kervo producerar sysselsättningstjänster tillsammans
med TE-tjänsterna fr.o.m. 1.3.2021. Vårt mål är att hjälpa dig att få ett arbete
eller komma in på en utbildning. Du får en personlig coach som stöd för din
sysselsättning.

Söker du arbete? Gör så här:
1. Meddela alla förändringar i din situation (t.ex. sysselsättning eller studieplaner).
Du kan meddela förändringarna i webbtjänsten Mina e-tjänster eller genom att vara i
kontakt direkt med din egen coach.
2. Kom ihåg att göra uppgifterna som avtalats i din sysselsättningsplan och markera
dem som utförda i Mina e-tjänster (vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi; te-tjanster.fi).
3. När du kommer överens om att ta del av en tjänst, lämna in de blanketter
som efterfrågas helst inom 10 vardagar innan tjänsten börjar. Du kan
lämna in blanketterna elektroniskt genom Mina e-tjänster, per post till
sysselsättningsservicen eller genom att besöka servicepunkten.

Vem kan jag kontakta, om jag behöver hjälp?
Av sysselsättningsservicen får du en egen coach som hjälper dig i alla frågor som gäller
sysselsättning och ger råd i myndighetsärenden förknippade med arbetslöshet. Du kan
lämna önskemål om att bli kontaktad till din egen coach i Mina e-tjänster.

Vilka tjänster erbjuder kommunen mig?
Sysselsättningstjänsterna i din egen kommun omfattar bekanta tjänster som
främjar sysselsättningen, som lönesubvention, jobbsökar- och karriärträning,
arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier med arbetslöshetsförmån.
Kommunen tillhandahåller också lagstadgade integreringstjänster. Utöver detta har
Vanda och Kervo egna tjänster.

Görs det upp en sysselsättningsplan åt mig?
Ja, det görs upp en sysselsättningsplan på samma sätt som tidigare. En tidigare uppgjord
plan och uppgifter som avtalats i planen är förpliktande tills planen uppdateras
tillsammans med dig.

Servicenummer och servicetider
Tjänster för privatkunder
09 8395 0120
öppet mån.–fre. 9–16
Arbetsgivartjänster
09 8395 0130
öppet mån.–fre. 9–16
Tjänster på flera språk
09 8395 0140
öppet mån.–fre. 9–16
vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi Webbplats för Vandas och Kervos
sysselsättningstjänster, med bl.a. kontaktinformation till olika kommuner.
kommunforbundet.fi/livskraft-och-sysselsattning/sysselsattning/sysselsattningsforsok
Webbplatsen för de riksomfattande kommunförsöken med sysselsättning.
te-tjanster.fi Mina e-tjänster. Bl.a. önskemål om att bli kontaktad, meddelande om
förändringar och anmälan om att bli registrerad som arbetssökande.
Du kan fortfarande använda webbtjänsten Mina e-tjänster och TE-tjänsternas
riksomfattande telefonservice betjänar dig också i fortsättningen.
fpa.fi Ärenden i anslutning till utbetalningar för FPA:s kunder.
tyj.fi Ärenden i anslutning till utbetalningar för arbetslöshetskassornas kunder.
TE-tjänsternas riksomfattande telefonservice ger allmän rådgivning mån.–fre. 9–16.15.
Telefonservice för privatkunder: suomeksi 0295 025 500, på svenska 0295 025 510, in
English 0295 020 713, на русском языке 0295 020 715.
Rådgivning om utkomstskydd för arbetslösa 0295 020 701.
Utbildningsrådgivning 0295 020 702.
Karriärvägledning (karriärvägledningspsykolog) 0295 020 720.
Karriärvägledningen betjänar mån. och tors. kl. 12–16.

Kontaktuppgifter
När du lämnar önskemål om att bli kontaktad i Mina e-tjänster
(vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi; te-palvelut.fi), blir du
kontaktad av din egen coach.
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