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Blå Vägen är ett kooperativt icke-vinstdrivande företag med 25 års 
erfarenhet att vägleda arbetssökande till jobb, studier och eget företagande. 

Stöd och matchning 
Skärholmsgången 2-4, Skärholmen – samma hus som Mikaelikyrkan.  
 

Blå Vägen erbjuder: 
• egen arbetskonsulent för varje deltagare, 
• individuell handledning och anpassad planering, 
• stöd med data och arbetssökeri inklusive cv, meritförteckning och personligt brev, 
• samhällsorientering, 
• träning i svenska, 
• personlig utveckling och friskvård, 
• studie- och yrkesvägledning, 
• arbetsträning i kök, café, snickeri, hantverk, data/internet, administration, lokalvård 

och gröna jobb, 
• en god social miljö, 
• engagerad och kompetent personal. 

 

För mer information ring: 
Naz Darbandi 076-760 05 94 
Erik Lindberg 070-369 00 87 
info@blavagen.nu 
  

KA-nr: 1006454 
Öppettider: mån-fre kl 8.00-16.30 

Vi fokuserar på att nå resultat.  
Vi har hela kedjan av insatser.  
Vi har uthålligheten att fortsätta stödja när många andra skulle ge upp.  
 



 

www.blavagen.nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blå Vägen är ett icke-vinstdrivande socialt företag som hjälper arbetslösa och långtidssjukskrivna till arbete och bättre hälsa. 

Kompetent personal 
Våra arbetskonsulenter är engagerade och välutbildade. I personalgruppen finns en 
mångfald av språk- och kulturkompetens representerad. 

Vi har erfarna arbetsförmedlare, socionomer, lärare, företagare, arbetsterapeut, kockar, 
caféföreståndare, lokalvårdare, snickare, hantverkare, grafisk designer, chaufför, 
ekonom- och administratörer, journalister, it-tekniker, friskvårdskonsulenter och studie- 
och yrkesvägledare. 

Vi kan erbjuda våra tjänster på följande språk: Svenska, arabiska, engelska, amarinja, 
tigrinja, dari, farsi, spanska, polska, turkiska, kurdiska, franska och tyska. 

Fatheme 
Friskvårdskonsulent & fd deltagare  

 ”Jag kom snabbt in i 
gemenskapen och 
började hjälpa andra, 
vilket gjorde att jag 
återhämtade mig 
snabbt!” 

Blå Vägen erbjuder aktivitet från första dagen, bland annat genom egna arbetsträningsplatser. 
Vi matchar mot arbete och anställning externt, men rekryterar även personal till den egna 
verksamheten vid behov.  
Vi förmedlar även nyttiga kontakter i olika nätverk, folkrörelser och socialt företagande.  

 

Blå Vägen har bred kunskap om var jobben finns och om utbildnings- och 
karriärvägar. Vi hjälper dig hitta arbete eller vidareutbildning. 
  

Välkommen till oss! 


