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Om oss

Ungdomshandläggarna på Ale kommuns arbetsmarknadsenhet (AME) 
arbetar främst med ungdomar mellan 18-24 år.  

Inom Ale kommun finns ett upparbetat nätverk av arbetsplatser 
som erbjuder dig möjligheten att få prova på yrken som finns inom 
den offentliga sektorn. Dessutom har vi många lokala företag inom 
näringslivet som gärna erbjuder dig en praktikplats, ibland med 
möjlighet till fortsatt anställning.

Vi samverkar tätt med ungdomshandläggare på Arbetsförmedlingen 
och Ale kommuns försörjningsstödsenhet men också med Komvux och 
olika folkhögskolor. Naturligtvis samverkar vi även med andra aktörer 
om det skulle vara aktuellt för dig.

Hur jobbar vi

Ungdomshandläggarna på AME jobbar efter tankesättet att alla 
människor är unika, med individuella förutsättningar, önskemål och 
behov. Tillsammans med dig tar vi reda på vad just du har för mål i ditt 
framtida yrkesliv, utifrån dina intressen, erfarenheter och förmågor. Du 
får hjälp med att sätta ord på dina mål och i att hitta vägar som tar dig 
mot målet. Det kan handla om vägledning kring studier eller stöd och 
matchning för att hitta, få och behålla en praktikplats eller jobb inom 
ett visst yrke. Tillsammans arbetar vi för att du ska komma vidare. Vi 
erbjuder individuella möten såväl som gruppaktiviteter.

Vi stödjer också arbetsgivaren och handledaren för att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt både för dig och arbetsgivaren.



Vem kan vända sig till oss?

Du som ännu inte fyllt 25 år är välkommen att kontakta oss 
ungdomshandläggare på AME. Om du inte är inskriven på 
Arbetsförmedlingen så kan du komma till oss på rådgivning. Vi berättar 
mer ingående om vilken hjälp vi kan erbjuda just dig. Vi kommer 
också uppmana dig att anmäla dig på Arbetsförmedlingen. Detta är 
nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta jobba tillsammans.

Under sommaren erbjuder vi feriearbete för dig som fyller 16 eller 17 
under året. Mer info om feriearbete hittar du på www.ale.se/feriejobb

Vad får du som arbetsgivare

Arbetsmarknadsenheten i Ale samarbetar med ansvarsfulla företag 
som ser möjligheter snarare än hinder och som vill bidra till att våra 
ungdomar får en bra introduktion i arbetslivet och en möjlighet till 
personlig utveckling!

Inom AME arbetar erfarna handläggare som har en bred kompetens 
kring ungdomars individuella och unika väg mot arbetslivet. Vi erbjuder 
dig som företagare ett anpassat samarbete utefter dina önskemål. 
Vi finns med under hela praktikperioden och stöttar dig i eventuella 
frågor som kan uppstå. Vi hjälper till att anpassa arbetsuppgifter och 
arbetstider för individen om det behovet finns. 

Tillsammans gör vi kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att du 
är nöjd. Om du har möjlighet att erbjuda ungdomen anställning hjälper 
vi dig i kontakten med Arbetsförmedlingen.



Kontakt:

Daniel Norlander 
Ungdomshandläggare
Telefon: 0303 - 33 00 00
E-post: daniel.norlander@ale.se

Besöksadress:
AME Nödinge, Norra Klöverstigen 4-6, Nödinge
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