Tänk dig att du kliver in i ett klassrum fyllt med fladdriga tonåringar. Du har två minuter
på dig att fånga dem. När du har dem i din hand så använder du dig av din sköna
personlighet för att snacka om deras möjligheter på framtidens arbetsmarknad.
Tillsammans skapar ni en stund som ungdomarna sent kommer glömma.

Vi gör skillnad på riktigt. Vi träffar ungdomarna, ansikte mot ansikte och snackar om
framtidens jobb och hur de ska ta sig dit. Hur mycket koll hade man själv när man valde till
gymnasiet? Sverige behöver ungdomar som väljer en väg som leder till jobb.
Digitaliseringen äter snabbt upp de enkla jobben. Samtidigt skriker teknik-, vård- och
pedagogikbranschen efter folk. ”Hur får jag plats på framtidens arbetsmarknad och vad
krävs av mig?”, är frågor man behöver fundera på. Inte bara för sig själv, utan för att Sverige
ska må bra.

Ungdomarna är vår nyckel, arbetsgivarna är vår motor och studie- och yrkesvägledarna våra
bästa vänner. Vi träffar ungdomarna med arbetsgivarna i ryggen och stöttar studie- och
yrkesvägledarna. I det mötet sker magi. När polletten dimper ner och ungdomarna fattar att
allt de gör, hur de beter sig, vad de siktar mot faktiskt spelar roll. Med små medel, som grym
kunskap om framtidens arbetsmarknad och en galet trevlig personlighet går det att göra
underverk på bara en timme. Det är vad vi gör. Om och om igen! Ungdomarna behöver mer
hjälp än så. Därför jobbar vi stenhårt med ungdomarnas föräldrar och lärare så att samtalen
om framtid och arbetsmarknad kan föras vidare hemma och i klassrummen.

Du kommer vara ute bland skolor runt om i Skåne. Där träffar du ungdomar, skolpersonal och
föräldrar. Du besöker även arbetsgivare för att få koll på vad
de egentligen vill säga till deras framtida arbetstagare. Ena minuten kan du stå och hålla en
föreläsning för hundra vilsna niondeklassare och nästa minut kan du nyfiket diskutera
autonoma fordons påverkan på samhället med en VD på ett globalt bolag.
Du kommer jobba i vårt härliga team och vi ska lära dig allt vi kan! Du
behöver ha tillgång till bil förstås, då det är lurigt att åka kollektivt kors och tvärs över
Skåne. Du kommer jobba kväll ibland eftersom föräldramöten sällan ligger på dagtid.

Du är en kameleont som kan röra dig i vitt skilda miljöer och tas med allt och alla. Du är bra på
att skapa och vårda relationer såväl internt som externt. Dina arbetsuppgifter är varierande,
och du är lika bra på att planera och ta ansvar för din tid i klassrum, som för administrationen
på kontoret. Ett väl utvecklat ordningssinne är bra, men när planeringen plötsligt faller kan du
snabbt omvärdera och hitta lösningar i stunden. Du ingår i ett team där din kreativitet och
förmåga att tänka nytt kommer att värdesättas. Du drivs av att hjälpa och förändra genom att
ta in andra människors perspektiv, ställa nyfikna frågor och inspirera till nya tankar och
funderingar. Du delar med dig av din höga energi, ditt unga sinne, din ödmjukhet och din humor.
Du är givetvis dig själv i alla lägen och vinner förtroende genom att dela med dig av dina egna
stories – både medgångar och motgångar.
Din egen väg genom studier och arbete har förmodligen inte varit spikrak. Du har kanske jobbat
i butik, coachat ungdomar, drivit eget företag, städat hotellrum? You name it! All din erfarenhet
kan du paketera så att unga människor blir peppade och nyfikna på sin egen framtid.
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