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Vårens kom ihåg -lista

Aktuell information om evenemang och verksamhet hittar du på
Navigatorns instagram @ohjaamoporvoo.

Sommarjobbs-rekryteringskväll på Navigatorn torsdagen den
26.1. kl. 16-18.
Ekonomi- och skuldrådgivare tar emot utan tidsbeställning en
gång i månaden den 30.1, 27.2, 27.3. och 24.4. kl. 13-16.
Fpa:s arbetare dejourerar på Navigatorn en gång i månaden den
31.1, 28.2, 28.3, 25.4. och 30.5. kl. 13-16.
Careerias studiehandledare dejourerar på Navigatorn en gång i
månaden den 9.2, 9.3, 13.4, 11.5. och 8.6. kl. 13-16.
Donfabriken tisdagen den 7.2. kl. 10-15.

 

Navigatorn har öppet
må-to 12.30-16samt övrig tid

med tidsbeställning.

Nytt år, nya tag! Fast egentligen fortsätter vi på Navigatorn med samma höga kvalitet som
tidigare. Navigatorn har öppet måndagar till torsdagar kl. 12:30-16 och man kan komma till oss
utan tidsbeställning. Ifall man önskar ett besök under någon annan tid än öppethållningstiderna
kan man boka en tid.

Våra gästande sakkunniga påbörjar sina turer på Navigatorn redan i slutet av januari.
Tidtabellen för hur ekonomi- och skuldrådgivare, Fpa:s arbetare, samt studiehandledare är på
plats hittar du ovan i vårens kom ihåg -lista. Man behöver inte boka tid till dessa sakkunniga,
man kan bara komma på plats då de är på Navigatorn.

Det finns mycket planer för våren på Navigatorn. Som bäst är det högsäsong för att söka
sommarjobb och vi på Navigatorn stöder alla under 30 år att hitta ett passande sommarjobb.
Denna vecka är det på kommande en rekryteringskväll med temat sommarjobb, mer info om
detta på nästa sida. Vi kommer även att ordna olika kortutbildningar under våren, detta
informarerar mera om genast då vi får datumen bekräftade.

Det börjar även vara aktuellt att söka studieplats  till andra stadiet och högskolor via gemensam
ansökan. Man kan komma till Navigatorn för att diskutera olika studiemöjligheter. Vid behov kan
vi hänvisa vidare till en yrkesvalspsykolog.

Den 7.2.2023 kl. 10–15 ordnas igen Donfabriken på Konstfabriken. Även Navigatorn deltar i
Donfabriken, kom gärna och hälsa på oss! 



Följ oss!
 

Instagram:
ohjaamoporvoo 

Facebook:
Ohjaamo Porvoo

 
Nyhetsbrevet kan fritt

delas till nätverk.
Du kan även beställa eller

inhibera nyhetsbrevet
genom att meddela

ärendet på adressen
ohjaamo@porvoo.fi.

Sommarjobbs -rekryteringskväll
 

Navigatorn Borgå ordnar en rekryteringskväll med
temat sommarjobb, för alla unga och unga vuxna
under 30 år torsdagen den 26.1.2023 klo 16–18.

 
Rekryteringskvällen är ett kostnadsfritt, småskaligt,
expo-liknande tillfälle, där den arbetssökande kan

diskutera direkt med arbetsgivare om öppna
sommarjobbsplatser. I evenemanget deltar företag

från Borgå, som totalt erbjuder över 600
sommarjobbsplatser i Borgå med omnejd. 

 
Arbetsgivarna är på plats under hela evenemanget

och man kan delta när som helst mellan
kl. 16 och 18.

 
Vi ses på Navigatorn!

Det lönar sig att söka sommarjobb redan nu!
  

Nu är den bästa tiden att söka sommarjobb, då många
sommarjobbsplatser redan är öppna. Navigatorn erbjuder hjälp med
allt som berör sommarjobbssökning. Man kan exempelvis komma till
Navigatorn för att göra CV och ansökningar till sommarjobb, eller för

att få tips om att söka sommarjobb, hur man kan utnyttja
sommarjobssedelstöd eller hitta passande sommarjobbsplatser.  

 
Navigatorn ordnar i mars flere kortutbildningar för borgåbor under
30 år . Utbildningarna främjar sysselsättningen och kostar endast 10

euro styck. Tanken är att i mars i varje fall ordna utbildningar  för
hygien och serveringspass samt i mån av möjlighet även

utbildningar för arbetssäkerhetskort och hetarbetskort. 
 Tidpunkten för utbildningarna fastställs inom kort och vi informerar i

första hand om dessa på Navigatorns nätsidor samt instagram. 
 

Även detta år stöder staden ungas möjligheter till sommarjobb med
sommarjobbssedlar per styck uppgående till 250 euro. Stödet

utbetalas till arbetsgivare från Borgå som erbjuder sommarjobb åt
unga från Borgå. Sommarjobbaren skall vara född under åren 2005-

2007 och anställningsförhållandet skall vara i minst två veckor.
Arbetsgivaren reserverar sedelstödet och en arbetsgivare kan

reservera högst fem sedlar. Det är möjligt att reservera sedlar fr.o.m.
den 8 februari och totalt delas ut 150 sedlar.  

 
Navigatorn koordinerar sommarjobbssedelstödet..
Mer information om sedlarna på stadens nätsidor

och från Navigatorn.

Hälsningar, vi på Navigatorn

mailto:ohjaamo@porvoo.fi
https://www.porvoo.fi/sv/kultur-och-fritid/de-ungas-borga/navigatorn/sommarjobbssedel/

