
Söker du jobb eller vill studera? Perfekt! 
Vi på Veldi Kompetens hjälper dig vidare 
för att kunna ta nästa viktiga steg i livet. 
Vi stöttar dig var du än befinner dig på din 
väg framåt. Vi hittar just din unika profil 
och gör allt för att du ska kunna få rätt 
jobb eller studier.

Tillsammans med våra kollegor inom  
företaget, som arbetar med rekrytering 
och utbildning, kan vi enkelt hitta rätt  
fortsättning för dig! 

Om Veldi

Veldi Kompetens ingår i Strigo AB, som är en utbildning- och 

kompetenskoncern som växer så det knakar. I dagsläget har 

koncernen flera utbildningsföretag som är utspridda över stora 

delar av landet. Veldi Kompetens expanderar kraftigt och har 

förutom Stöd och matchning även utbildning inom industrin, 

både mot Arbetsförmedlingen, Kommuner och företag, samt en 

bemanning- och rekryteringsverksamhet. Koncernen har nu 

siktet inställt på att starta upp nya verksamheter inom  

kompetensförsörjning. Kort och gott har vi en spännande  

framtid framför oss!

Så kan du gå vidare

Kontakta Arbetsförmedlingen, då det är de som avgör om 

du har rätt till tjänsten Stöd och matchning. Eller logga in 

på ”Mina sidor” på www.arbetsformedlingen.se och välj 

Veldi som din STOM-partner. Vid frågor eller behov av 

hjälp maila oss på stom@veldikompetens.se så hör vi av 

oss inom kort.

CV och ansökan 
Vi hjälper dig med CV och ansökan så att du får 

komma på anställningsintervju eller kunna söka till 

en utbildning.

Vi hittar din kompetens
Vi ger dig individuell hjälp för att du ska bli säkrare 

på att beskriva dina styrkor, kompetenser och 

intressen samt lär dig använda dessa till din fördel 

på intervjuer.  

Träning inför intervjuer
Vi tränar tillsammans så att du känner dig förberedd 

inför din anställningsintervju. 

Kontakter med företag 
Vi ger dig kontakter till företag som du är intresserad 

av och bokar intervjuer. Vi arbetar tillsammans 

för att hitta arbetsgivare och har bra koll på deras 

behov av kompetens 

Vi har koll på din arbetsmarknad 
Tillsammans undersöker vi din arbetsmarknad. Var 

har du bäst förutsättningar? Vad vill du jobba med? 

Var finns jobben? Var kan vi göra företagsbesök?

Jobb, praktik eller utbildning 
Ofta kan en tids praktik eller utbildning ge dig bättre  

chanser att få jobbet du vill ha nu eller på sikt. Våra  

studie- och yrkesvägledare hjälper dig att hitta rätt  

studier eller en passande praktikplats. 

Så här kan vi hjälpa just dig!

Stöd och matchning 
för dig som vill ta 
nästa steg


